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CUM SlNT ASIGURATE, 
DE IARNĂ,

PRESCOLARJ- 
PIONIERJ

DE MIȘCARE ALE COPIILOR
5

CU BOBUL DE 4 RAID-ANCHETĂ PRIN GRĂDINIȚE DIN SECTORUL 5 AL CAPITALEI

PE PISTA DIN SINAIA!
Ieri dimineață, starea bună a 

pistei din Sinaia a permis hoheri
lor care se pregătesc pentru 
Campionatele europene efectua
rea a patru manșe cu bobul de 
2 și a trei manșe cu bobul de 4. 
Parcurgerea celor 1 500 m ai pîrtiei 
cu bobul de 4 s-a făcut pentru 
prima dată de la darea in folosință 
a pistei sinăiene, inaugurată anul 
trecut. Au coborit boburile Româ- 

România II. pilotate de 
Miliai Secui.

nia I și
Dragoș Panaitescu și

SPORTIVI ROMANI,
LA UN MARE TURNEU

INTERNAȚIONAL
DE JUDO

Astăzi începe la Tbilisi un mare 
turneu internațional de judo la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi fruntași din Canada, Ceho
slovacia R.P.D. Coreeană, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Iugoslavia, R. P. Mongolă, Polonia, 
România, Spania, Ungaria și 
U.R.S.S. Iată lotul țării noastre, 
care a plecat ieri dimineață : C. 
Nicolae (cat. 65 kg), C. Roman și 
I. Petrof (cat. 71 kg.). M. Toma 
(cat. 78 kg.), Gh. Nache (cat. 95 
kg) și I. Codrea (cat. +95 kg.). 
Sportivii români sînt însoțiți de 
antrenorul Gh. Donciu și de arbi
trul L. Vasilescu. Competiția se va 
încheia duminică.

Preocuparea pentru a forma de
prinderi de mișcare preșcolarilor 
reprezintă o trăsătură esențială a 
activității cadrelor didactice și per
sonalului care deservesc creșele și 
grădinițele de copii. In acest scop 
se face apel la o serie de moda
lități dintre cele mai diverse, toate 
pe fondul unei cit mai mari atrac- 
tivități, destinate să asigure în
deplinirea integrală a acestui im
portant obiectiv. Amenajările tot 
mai numeroase existente în curțile 
grădinițelor sau în vecinătatea uni
tăților care instruiesc preșcolarii 
vin în sprijinul unui asemenea dezi
derat. Aceasta, cînd vremea este 
prielnică, cînd soarele cheamă co
piii la activități în aer liber. Dar 
iarna, în condiții mai puțin obiș
nuite pentru cei mici și mai ales 
cînd spațiile pentru practicarea e- 
xercițiilor în curți nu mai pot fi 
folosite cu întreaga lor capacitate, 
cum este rezolvată această proble
mă a asigurării motricității preșco
larilor ? Ce inițiative se fac re
marcate ? Ce soluții sînt folosite?

Am încercat să răspundem la a- 
ceste întrebări cu prilejul unui 
raid-anchetă întreprins în cîteva 
creșe și grădinițe din sectorul 5 
al Capitalei.

CÎND GRIJA PORNEȘTE DE LA 
DIRECTOARE...

In unitățile de preșcolari vizita
te, o trăsătură comună : grija pen
tru ca toți copiii să aibă și acum, 
în sezonul rece, condiții corespun
zătoare pentru mișcare, pentru 
efectuarea zilnică a exercițiilor fi
zice. Sigur, nu peste tot creșele și 
grădinițele dispun de posibilități 
bune, dar atunci cînd există o- 
rientare și preocupare, dragoste

ATLETISMUL NOSTRU 
NU ESTE ÎNCĂ

UN SPORT DE MASE
• Carențe, ținind de toate eșaloanele, au diminuat potențialul olimpic
• Responsabilitatea cluburilor trebuie să crească considerabil • Clubul

sportiv Steaua își propune o contribuție majoră

interviu cu col. GHEORGHE DRÂGÂNESCU, 
președintele clubului sportiv Steaua

In mod firesc, într-o dezbatere 
privind activitatea atletismului 
nostru și perspectivele ei, cuvîn- 
tul președinților cluburilor cu 
pondere deosebită în creșterea 
performanțelor de nivel interna
țional este necesar. Este și moti
vul pentru care am solicitat a- 
cestor factori de răspundere opi- 

la
cestor factori de răspundere 
nia, rugîndu-i să 
cîteva întrebări.

Publicăm astăzi 
tru cu președintele 
tiv Steaua, colonel 
DRAGANESCU.

— Care sînt — după părerea 
dv. — cauzele regresului 
performanțelor atletismului 
nostru în arena olimpică ?

— Un răspuns 
exhaustiv este di
ficil de dat. Am 
să încerc, totuși, 
să selecționez din
tre cauze pe cele 
care au o înrîuri- 
re mai mare. 
Astfel, baza de 
selecție a atletis
mului nostru este 
— la ora actuală 
răcăcioasă. Din 
putem considera 
sport de mase, 
ganizate sporadic, 
tentă tehnică 
fără obiective clare, nu au efi
ciența necesară. în școli, fie din 
neglijență, fie din lipsa unor a- 
nume condiții, nu se practică 
principalele probe atletice. în 
mod evident, aceasta este cauza 
pentru care tineretul școlar nu 
se îndreaptă spre atletism, nu 
participă cu succes la concursuri 
de selecție, nu asigură, deci, re
zervorul de cadre necesar secții
lor de performanță.

In altă ordine de idei, rămî- 
nînd însă în sfera „cauzelor", 
îmi voi exprima părerea că exis
tă o slabă muncă de perspecti
vă. în 1973 nu a fost conturat 
clar lotul de perspectivă pentru 
1980, lot care — așa cum era — 
a fost de altfel desființat în pri
măvara anului 1976 !... Pregătirea 
speranțelor a fost astfel între
ruptă timp de 7 luni.

Lotul olimpic pentru J.O. din 
1976 a cuprins prea mulți spor
tivi care — la ora întrecerilor o- 
limpice — depășiseră vîrsta op
timă și, firesc, se aflau în regres 
din punct de vedere al potenția
lului biologic. Alcătuirea lotului 
s-a făcut cu prea mult sentimen
talism, admițîndu-se sportivi 
care se aflau la „a doua tinere; 
țe“. De altfel, unii antrenori ai 
lotului olimpic au desfășurat o 
activitate.de slabă calitate. Pro
cesul instructiv-educativ nu a a-

răspundă

nos-interviul 
clubului spor- 
GHEORGHE

vut un pronunțat caracter științi
fic, volumul de muncă a fost sub 
nivelul exigențelor actuale, iar 
periodizarea formei sportive s-a 
făcut greșit, cei mai buni dintre 
reprezentanții atletismului nos
tru fiind în formă în lunile 
mai-iunie și în regres tocmai la 
ora startului de la Montreal.

— Ce trebuie întreprins 
pentru redresarea atletis
mului nostru, pentru ca la 
J.O. din 1980 și la competi
țiile premergătoare să se ob
țină performanțe la nivelul 
condițiilor oferite, al exigen
țelor actuale ?

— în primul rînd, referindu- 
mă la federație, se impune un 

nou climat de 
muncă: consec
vență în îndepli
nirea hotărîrilor, 
muncă de pers
pectivă, asigura
rea unui calendar 
competițional, la 
nivelul necesități
lor, elaborarea u- 
nei metodici mo-

unice, pentru frun- 
atletismului nostru, e- 

pentru realizarea unor 
sintetice — de fabri-

prea să-
nupăcate, 

atletismul un 
Crosurile, or- 

fără asis- 
de specialitate,

derne, 
tașii 
forturi 
piste 
cație românească — în centrele
de primă importanță atletică din 
țară. Este nevoie, de asemenea, 
ca atît conducerile cluburilor cit 
și cele ale asociațiilor sportive 
să dea o mai mare atenție dez
voltării atletismului, asigurării 
condițiilor necesare pentru înalta 
performanță. Este un fapt știut 
că, în prezent, jocurile sportive 
au monopolizat atenția activiști
lor sportivi. Științifizarea proce
sului instructiv-educativ în sec
ții (la clubul Steaua se încearcă 
realizarea acestui deziderat) și 
creșterea responsabilității clubu
rilor cu secții de atletism în pre
gătirea pentru Jocurile Olimpice 
— iată alte sarcini a căror re
zolvare nu suferă amînări. O 
mai mare preocupare din partea 
profesorilor de educație fizică în 
asigurarea pregătirii fizice de 
bază a elevilor și a însușirii unui 
bagaj de cunoștințe la „școala a- 
lergării", „școala săriturii" și 
„școala aruncării", dirijarea ta-, 
lentelor spre secțiile de perfor
manță — reprezintă acțiuni me
nite să asigure atletismului o 
bază de masă corespunzătoare, 
să evidențieze talentele care pot 
aspira la performanțe de prim 
rang. Antrenorii au datoria să 
se. debaraseze de rutină, să obți-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Baschetbalistele de la 
Rapid au început parti
da din sferturile de fi
nală ale Cupei „Liliana 
Ronchetti", cu formația 
franceză C.S. Toulon 
prea sigure de succes. 
Ele se bazau pe faptul 
că în primul meci, din 
Franța, unde au jucat 
fără pivotul Mariana 
Andreescu, au reușit să 
cîștige cu 58—48 și, 
poate, această victorie 
le dădea dreptul de a 
privi relaxat a doua 
confruntare. Previziuni
le s-au adeverit în bu
nă măsură, dar pînă 
s-au văzut sigure și pe 
al doilea succes, elevele 
antrenorului emerit Si
gismund Ferencz au tre
buit să lupte din greu 
aproape o repriză (după 
17 minute de joc, scorul 
era de 22—21 pentru 
C.S. Toulon). Meciul a 
debutat cu atacuri len
te, cu care feroviarele 
nu sînt obișnuite. Din 
această cauză, scorul 
s-a menținut strîns o 
bună parte din prima 
repriză. Min. 5: 
min.
17 : 21—22.
ultimele 3 
mei reprize de joc 
raleu Mariana

Min.
10: 12—12, 

Dar, 
minute

Un șpagat de nota 10 !.., Execută Gabriela Popescu din grupa mare B 
a Grădiniței de copii nr. 193, sectorul
pentru cei mici pot fi înlăturate 
chiar și unele obstacole obiective.

Grădinița nr. 169 dispune de con
diții bune pentru practicarea exer- 
cițiilor fizice — un hol spațios 
(30X19) la parterul clădirii și altul 
în completare, la etaj. Mai mult, 
începînd din luna viitoare, aici va 
fi dată în folosință și o sală de 
sport cu inventarul adecvat. To
varășa directoare Valentina Mo- 
canu ne-a pus și în fața altor rea
lități : programe convingătoare de 
activități sportive cu cei mici, care 
angrenează toate grupele, pe vîrste 
și sexe. Unele efectuate chiar de... 
directoare !

Si la grădinița nr. 4, tovarășa 
Maria Cambur, care conduce a- 
ceastă unitate preșcolară, ne oferă 
surprize plăcute : „pauza“ de gim
nastică (10 minute pe fond muzi
cal) o conduce chiar dînsa, într-o 
ambiantă care incintă pe copii. La 
sfîrșit, pentru că întreaga grupă a 
răspuns „foarte bine“ la comenzi, 
preșcolarii primesc medalii (din 
plastic). Am admirat aici nu numai 
faptul că directoarea face față 
programelor de exerciții fizice (ea 
fiind, de fapt, profesoară de... ma
tematici) ci și efortul de a găsi 
unele rezolvări, în situația în care 
localul nu poate face față întot
deauna cerințelor. Practic, aici nu 
există decît două încăperi pentru 
mai bine de 80 de copii, care tre
buie să răspundă tuturor activită
ților educaționale (nu mai puțin 
de 10 !) Ni s-a explicat : „Este o 
situație tranzitorie, sediul va dis
pare prin demolare, urmînd să pri
mim un alt local".

în schimb, la grădinița nr. 193, 
condiții bune pentru desfășurarea 
activităților de educație fizică. Di
rectoarea, tovarășa Elena Cirstoiu 
urmărește cu perseverență felul 
cum educatoarele își fac datoria, 
după un program foarte riguros, 
totodată extrem de complex, dacă 
ținem seama că aici ființează și o 
creșă cu peste 100 de copii în care 
exercițiile fizice sînt efectuate de 
la... 4 luni.

Pentru a spori spațiul afectat 
mișcării, directoarea grădiniței nr. 
149, tovarășa Stela Constantinescu, 
a pus la dispoziția copiilor, pe lin
gă spațiile ■ rezervate inițial, și 
două balcoane acoperite ; soluție 
binevenită pentru perioada de iar
nă.

CHIAR DACA NU SÎNT 
DE SPECIALITATE

o-Surprizele frumoase nu s-au 
prit aici, ci ele au continuat și vi
zavi de modul cum înțeleg să mun
cească majoritatea educatoarelor. 
La „169", o foarte dinamică și den
să „lecție" de educație fizică cu 
grupa mare B a condus-o Ecaterina 
Mihăilescu, profesoară de limba 
română. „Mi-a plăcut dintotdeauna

5... Foto : Ion MIHĂICĂ
să lucrez cu copiii, ne mărturisește 
profesoara, ceea ce explică și pre
zența mea aici. Este o activitate 
interesantă, care îți îngăduie să 
formezi și să modelezi caractere 
de la cea mai tînără vîrstă".

în același spirit lucrează — tot 
la „169“ — două pi oaspete absol
vente ale I.E.F.S., Liliana Zisu și 
Elena Neacșu-Ionescu (ultima... 
maestră a sportului la atletism !) 
pentru care, cel puțin la capitolul 
„educație fizică" rezolvările au fost 
prompte. Evident că de la aceste 
tinere profesoare-educatoare se aș
teaptă și mai mult, peste adapta
rea la cerințele unei grădinițe.

Două profesoare de limba ro
mână (Virginia Busuioceanu și 
Stana Constantin) și alta de știin
țe naturale (Ileana Tomescu) toate 
la „193“ reușesc să fie foarte a- 
proape, pe plan metodic îndeosebi, 
de Valeria Negoiță, fără îndoială 
una din cele mai apreciate educa
toare din această grădiniță și chiar 
din întregul sector.

în fine, profesoarele- avînd spe- 
cialitateâ' istorie-geografie Lăcră
mioara Crețu, Marcela Cimplieac 
și Gabriela Petrachc de la „149“ 
își etalează și ele calități de bune 
educatoare (inclusiv la sport), în- 
tr-o întrecere sui-generis cu 
cialistele Maria Sandu, Maria 
teș, Nicoleta Pintilei și Ana 
rache. Este o întrecere in care 
și în celelalte unități pentru 
școlari vizitate . — spiritul de dă
ruire se împletește cu 
creatoare, luînd forme dintre 
mai atractive.

spe- 
Roa- 
Spi- 

— ca
pre-

fantezia 
cele

CA-

8—8, 
min.

în 
ale

Nina Chi-
Andreescu

CiTEVA SUGESTII PENTRU UN 
LIFICATIV „FOARTE BINE"

Țin mai puțin de ceea ce 
lizează colectivele de educatoare 
din creșe și grădinițe și mai mult 
de atenția factorilor cu responsa
bilități directe sau adiacente față 
de copii. La grădinița nr. 4, prin 
lipsa unui spațiu (curte) corespun
zător, copiii ar putea efectua une
le jocuri de mișcare, chiar și acum 
iarna, peste drum de clădirea uni
tății, în Parcul tineretului, unde 
sînt numeroase instalații specifice 
copiilor, preșcolarilor, Numai că 
accesul este condiționat de... plata 
unei taxe (?) care, raportată la o 
lună de zile, înseamnă o substan
țială grevare a bugetului. Este de
sigur de mirare cum o hotărîre 
care reglementează folosirea parcu
rilor și terenurilor de sport de că
tre copii și tineret, nu este apli
cată, cum s-ar cuveni !

în același timp se simte nevoia 
unor aparate și instalații pentru

Raid-anchetă realizat de
Tiberiu STAMA și Paul IOVAN

rea-

(Continuare în pag. a 3-a)

pri- au punctat precis și la pauză 
echipa noastră conducea cu 
37—30.

Deținătoarea C.C.E., campioana Cehoslovaciei

evoluează azi în sala Floreasca
se vadă 
Min. 25: 
min. 35: 
a fost

Echipa feminină de baschet 
I.E.F.S. susține primul său meci 
din returul sferturilor de finală 
ale C.C.E. astă-seară (ora 18) in 
sala Floreasca, în compania uneia 
dintre cele mai valoroase formații 
de pe Continent, Sparta Praga. 
Campioanele României, stimulate 
de dubla victorie obținută la sfîr- 
șitul săptămînii trecute _ asupra 
principalei sale rivale în lupta 
pentru titlu, Rapid, și-au continuat 
pregătirile zi de zi, insistînd asu
pra îmbunătățirii aruncărilor de 
la semidistanță și distanță și asu
pra finalizării contraatacurilor. De
sigur, nu au lipsit preocupările 
pentru adoptarea unei tactici cit 
mai adecvate contracarării superio
rității de talie a adversarelor. A- 
cestea, deși au venit (de mar(i) în 
Capitală fără două dintre jucătoa
rele de bază (Maria Pechova și 
Dagmar Linartova, accidentate), 
prezintă un lot deosebit de redu
tabil, din care fac parte și Hana 
Dousova și Joudmila Chmelikova, 
componente ale reprezentativei 
Cehoslovaciei, clasată pe loctil 4 
la Jacurile Olimpice. Prezentă de 
mai multe ori în finala C.C.E., 
Sparta Praga a realizat cea mai 
bună performantă a sa. în ediția

I.E.F.S. SPARTA

4 Simionescu 1,705
6
7
8
9

10
11
12
13Antrenor :
I. Nicolau

Giurea 
Mihalik 
Duțu 
Dumitru 
Basarabia 
Portik 
Capotă 
Balai 
Steinberg

1,90
1,73
1,78
1,65
1,76
1,80
1,80
1.75
1,70

4
5
6
7
9

10
11
13
14
15Antrenor :
L. Dobry

Silhava 
Kllmeschova 
Tresnakova 
Chmelikova 
Bubenikova 
Kotrbata 
Novakova 
Kopecka 
Dousova 
Hojsakova

1,66
1,90
1,83
1,72
1.90
1,75
1,66
1,83
1.94
1.91

Csereszuyes (Ungaria)Arbitri : B.
— H. Zeb (R.D. Germană) ; 

comisar F.I.B.A. : A. Bile

»\\\\\\\\\\\\\\^

(Israel).

cucerit 
în par-

cînd a 
învins, 
Clermont Uni- 

actuală,

trecută a C.C.E., 
trofeul după ce a 
tida decisivă, pe 
versite Club. în ediția 
Sparta a învins pe I.E.F.S. (85—61), 
Akademik Sofia (88—82) și a pier
dut la Milano în fata echipei GEAS 
Sesto (48—68). Antrenorul Lubomir 
Dobry, referindu-se la cauzele di
ferenței surprinzător de mari în 
meciul de Ia Milano, ne spunea : 
„De vină au fost numai și numai... 
ciudățeniile baschetului feminin, ca
re fac posibil orice rezultat". (D. St.)

Mariana Andreescu (cu mingea) cea mai eficace jucătoare a meciului Rapid — 
C.S. Toulon Foto : Dragoș NEAGU

La reluare, formația Rapid a 
apărut mult schimbată în bine. 
Baschetbalistele noastre au aler
gat mult, au folosit des și bine 
contraatacul și aruncările de la 
semidistanță și distanță, iar acest 
fel de a aborda un meci inter
național a început să 
șt pe tabela de marcaj. 
50—39, min. 30: 66—54, 
78—64, iar scorul final
destul de categoric, 92—72 pen
tru Rapid. Româncele au de
monstrat în această parte a me
ciului că știu să se mobilizeze, 
iar aceste două victorii le asi
gură locul doi in grupa din care 
face parte și prima favorită a 
acestei competiții, formația so
vietică Spartak Moscova. C.S. 
Toulon a venit la București dor
nică de o bună compbrtare și, 
în mare măsură ea a realizat ce 
și-a propus, dar a trebuit să se 
recunoască înfrîntă de o echipă 
mai puternică și mai bine pre
gătită. Oaspetele au avut cele 
mai bune 
Martin și 
puncte ale 
lizate de: 
leu 26,
Nicolau 6, Csikos 3 și Boșco 2 
pentru Rapid, Blalock 32, Mar
tin 15, Hollville 9, Mazel 9, Gior
dano 4, Isnard 2 și Labbe 1 pen
tru C.S. Toulon.

Au arbitrat bine S. Szecs (Un
garia) și M. Snopinski (Polonia).

P. I,
• Din cauza orei foarte îna

intate la care s-a desfășurat, la 
Cantu, meciul dintre Steaua și 
Forst Birra, în cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei cupelor, re
zultatul și unele amănunte le 
vom publica în numărul de mîi- 
ne al ziarului.

jucătoare în Blalock, 
Hollville. Cele 164 de 
meciului au fost rea- 
Andreescu 36, Chira- 

Iordache 10, Cernat 9,

TURNEUL ÎN FRANȚA AL LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL

LA NISA, UN PAS ÎNAINTE
CARE TREBUIE CONFIRMAT LA MARSILIA

NICE, 9 (prin telefon). Selecțio
nata noastră divizionară a obținut 
o netă victorie, în al doilea joc 
din turneul său în Franța : 5—1 
(1—0) cu O.G.C. Nice, golurile for
mației române fiind marcate de 
către D. Georgescu (2). Troi, Zam
fir și Ascery (autogol), iar cel al 
gazdelor de către Guillou. Marți 
seara, după terminarea jocului, 
cînd micii vînători de autografe ii 
asaltau pe Dudu Georgescu, ru- 
gindu-1 să semneze pe fotografia 
apărută în albumul color „France 
Football" 1976, Sătmăreanu, urcat 
în autocar, făcea foarte bine sin
teza meciului : „Eram la capătul 
răbdării. Aveam nevoie de această 
victorie. Echipa se afla într-un 
moment critic. Meciul cu Bulgaria, 
deși ciștigat. a agravat starea psi
hică a băieților, pentru că atunci 
am pierdut Cupa balcanică. Acum 
vom putea relua lucrul cu mai 
multe speranțe. în fotbal nu poți 
avansa fără putină încredere. Spun 
toate acestea, deși a fost un sim
plu meci amical, ale cărui merite 
nu vreau să Ie exagerez".

CEI MAI BUNI SCHIORI ALPINI SE VOR ÎNTRECE

Fotbaliștii noștri au făcut, real
mente, un joc mai bun. O declară, 
oarecum satisfăcut, și antrenorul 
Ștefan Covaci : „Am realizat pro
gresul așteptat după un lucru fără 
concesii. îmi parc bine că apărarea 
începe să se organizeze. Mă bucură 
plusul de combativitate al băieți-, 
lor. Mai avem de lucru, foarte 
mult. Ia finețe. Sper ca ultimul joc 
să confirme acumulările celei de 
a treia săptămini de efort. Și mai 
sper că jucătorii nu vor irosi acasă 
ciștigurile realizate aici, prin efor
turi deosebite". Cu puțin timp in 
urmă, în fața vestiarelor, Ștefan 
Covaci făcea cronicarilor francezi 
o altă declarație, pe care o atri
buim dorinței lui firești de a mări 
creditul internațional al jucătorilor 
săi, de atîtea ori coborîți sub cota 
reală : „Sîntem în progres, mai 
ales la capitolul rigorii defensive. 
L-ați văzut pe Georgescu ? Multe 
cluburi ar vrea să aibă un aseme
nea centru inaintaș. După mine, 
el este unul dintre cei mai buni 
centri atacanți din Europa. Mai 
ales în jocul aerian. îi este supe
rior scoțianului Jordan".

în cronica meciului de marți 
seară, apărută în „Nice Matin", 
Jean Giarrizzi reia tema Georges
cu, scriind nuanțat : „Ce oameni 
ciudați sînt acești golgeteri ! li

cauți, ii cauți, și ii descoperi subit 
pe tabela de marcaj".

Și acum, despre toți cei 13 ju
cători întrebuințați in meciul de 
marți seara :

CRISTIAN. Debut peste aștep
tări. Curaj. Reflexe. Multă decizie 
și ușurință la mingile înalte. Mai 
puțin versat în angajarea jocului. 
Oarecum surprins la lovitura libe
ră a lui Guillou, trasă în unghi 
previzibil. Promite. CHERAN. în 
nota obișnuită. Continuă să facă 
eforturi pentru simplificarea jocu
lui. Mai puțin prezent ca altă dată 
în acțiunile ofensive. SAMEȘ, 
prompt și aspru, ca stoper, în fața 
puternicului Bjekovici. A ciștigat 
prima manșă a meciului său cu 
Grigore, acesta din urmă avînd să 
spună, după meci, cu franchețe, 
deși ar fi putut să tacă : „Am im
presia că am pierdut un tren". 
SĂTMĂREANU II, mai sigur decît 
la Bordeaux. Startul său e mai 
rapid, iar săritura mai înaltă. în 
zece zile. Sătmăreanu II a scăzut 
cinci kilograme. îl mai așteaptă 
alte trei kilograme, pentru a ajun
ge la 82, cifra formei sale sporti-

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

LA MOGOSA»
a îmbrăcat în mantieZăpada ... ______ ____

albă toate stațiunile montane aîe 
țării. Dacă pînă mal zilele trecute 
schiorii au fost obligați să urce 
în masivele muntoase mai înde
părtate, unde au găsit condiții de 
pregătire și concurs, începînd din 
această săptămină 
locuri de competiții 
din nou în drepturi 
la Poiana Brașov se 
najări pîrtiilor atît de solicitate 
(dar pînă acum sărace în zăpadă) 
și care vor fi puse la dispoziția 
competitorilor în zilele următoare.

Cei mai tineri schiori alpini 
s-au reunit la Mogoșa. frumoasa 
stațiune maramureșană, unde, în
cepînd de mîine, se vor desfășura 
campionatele republicane de ju
niori. La întrecere vor fi pre
zenți cei mai buni schiori alpini 
din întreaga țară. După concursu
rile disputate pînă acum, cele mai 
mari șanse de a intra în posesia 
titlurilor de campioni le au spor
tivii Aurel Albert (Steagul roșu), 
frații Gabriel și Mihai Olaru, Do
rin Dinu, Elisabeta Stroe, Doina 
Frățilâ, Maria Manolache, Cecilia 
Frățilă (toți de la Liceul de schi 
din Predeal), Maria Balaș, Csila 
Peters și Carol Adorian (toți de la 
Școala sportivă din M. Ciuc) ș.a. 
Vineri se va ține slalomul uriaș, 
iar sîmbătă slalomul special. Pro
ba de coborîre a campionatelor, 
rezervată juniorilor mari, va avea

tradiționalele 
își vor intra 
depline. Doar 
fac încă ame-

[juniorii] Șl SINAIA [seniorii]

Gheorghe Vulpe (TELEFERICUL) unul dintre cei mai buni schiori alpini 
ai actualului sezon

loc la o dată ce va fi anunțată ul
terior.

Tradiționala competiție dotată 
cu „Cupa Poiana", la care vor par
ticipa specialiști ai genului, se 
va desfășura pe cunoscuta pîrtie 
de pe Valea lui Carp din Bucegi, 
unde condițiile de concurs sînt 
excelente. Vineri, cei mai buni 
alpini vor fi prezenți la startul

probei de slalom, iar sîmbătă ei 
își vor măsura forțele în prima 
probă de coborîre a actualului se
zon. Printre cei înscriși pe listele 
de concurs 
Alexandru
Gheorghe 
Cornel 
deanu, 
teanu,

se află Dan Cristea, 
Manta, loan Cavași, 

Vulpe, Virgil Brenci, 
Neguțescu, Constantin Văi- 
Ion Tîrea, Minodora Mun- 
Georgeta Băncilă ș.a.

DOUA GALE DE BOX IN SALA FLOREASCA
In program: F. Ibrahim, S.

Iubitorii sportului cu mănuși 
din Capitală vor avea prilejul să-i 
revadă pe cei mai buni boxeri ai 
noștri evoluînd în două • gale de 
mare interes. în zilele de 21 și 22 
februarie, în sala 
avea loc reuniuni 
selecție, în urma 
definitiva echipele 
întîlniri internaționale ale anului: 
România — R.F.G. (17 martie, la 
Hanovra), turneele internaționale 
din Polonia (11—13 martie). Thai
landa (20—26 martie), Bulgaria 
(2—11 aprilie), Mongolia (1—4 a- 
prilie) și U.R.S.S. (2—12 aprilie), 
lata citiva dintre pugiliștii invi
tați să participe la meciurile de

Floreasca. vor 
de verificare și 
cărora se vor 
pentru primele

Cuțov, C. Cuțov, P. Dobrescu
verificare din sala
Dragu, Faredin 
Robu, Florian Livadaru,
Cuțov, Calistrat Cuțov, Paul Do
brescu, Ion Vladimir, Cosfică 
Chiracu, Valentin Vrinceanu. Re- 
întîlnirea cu boxerii noștri frun
tași promite un spectacol sportiv 
de calitate.

Floreasca : Paul
Ibrahim, Niță 

Simion

ARBITRII nrciiiRiLon

Tragerea la sorți a grupelor
preliminare a C.M. de handbal - ju nioare

La Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală va avea loc sîm- 
bătă, 12 februarie, ora 11, tragerea 
la sorți a grupelor preliminare ale 
Campionatului mondial de handbal 
— junioare. După cum s-a mai 
anunțat, prima ediție a acestei 
competiții se va desfășura în țara 
noastră, între 17 și 25 martie.

de noimi ROMÂNIA
R. D. GERMANĂ

19 și 20 februarie
■ti

în zilele de
pe patinoarul artificial „23 August' 
din Capitală se va desfășura du
bla întîlnire de hochei pe gheață 
dintre selecționatele României și 
R.D. Germane. Pentru aceste două 
partide, forul nostru de speciali
tate a solicitat federației sovietice 
de hochei delegarea a trei arbitri. 
Ieri, de la Moscova s-a anuntat 
că pentru meciurile România — 
R. D. Germană au fost delegați 
arbitrii internaționali Viacesiav 
Kuznețov, Vladimir Osepciuk și 
Igor Prusov,

activitate.de
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DACIADA
Sîmbătă și duminică, 

Campionatele 
atleților seniori

CONCURS ORGANIZAT DE C.N.E.F.S. 
PENTRU MODELE DE TROFEE,

LA SALA

AFIȘ, INSIGNĂ SI MEDALIE
1 7 1

„23 AUGUST"

Scopul organizării competi
ției sportive naționale DA
CIADA — cu ediție de iarnă 
și de vară — este cuprinde
rea întregului tineret, a ma
selor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate, în practica
rea organizată și sistematică 
a exercițiilor fizice și sportu
lui, în vederea dezvoltării ar
monioase fizice și morale, în
tăririi sănătății și călirii fi
zice, ridicării continue a ca
pacității de muncă și creație.

In același timp, competiția 
sportivă cu caracter național 
DACIADA va constitui un 
important mijloc de depistare 
a elementelor talentate pen
tru sportul de performanță, 
pentru îmbunătățirea perfor
manțelor sportive Ia toate ra
murile de sport și îndeosebi 
Ia cele olimpice.

DACIADA va constitui 
principala manifestare sporti
vă de mase din țara noastră, 
care va cuprinde întreceri 
polisportive și ansambluri de 
masă, desfășurîndu-se cu eta
pe succesive, de la nivelul u- 
nităților, pînă la finala pe 
țară.

Pentru a realiza la un înalt 
nivel artistic trofeele sportive, 
afișul, insigna și medalia 
competiției sportive naționale 
DACIADA, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport instituie UN CONCURS 
PUBLIC PE 
TEMA.

Concursul este 
turor artiștilor 
graficieni, sculptori, pictori — 
membri ai uniunii Artiștilor 
Plastici și ai Fondului Plastic, 
precum și studenților Institu
tului de Arte Plastice, elevi
lor de la Liceele de artă plas
tică, realizatorilor de modele 
din întreprinderi, artiști ama
tori, sportivi, cadre didactice 
etc., care urmează să prezinte 
machete și desene în formă 
definitivă, pentru :

— afișul de popularizare a 
competiției sportive naționale 
DACIADA pentru concursuri
le ediției de iarnă și, separat, 
pentru cele de vară;

— cupe sau alte modele cu 
simbol sportiv care să fie a- 
cordate ca trofee și care pot 
fi realizate din metal, lemn, 
stiplex, cristal etc. ;

— machete pentru Insigna-

emblema întrecerilor 
ția de vară și pentru 
ediția de iarnă ale 
DEI, care va fi folosită pen
tru toate materialele de popu
larizare ce vor fi elaborate 
sau editate (diplomă, stegu- 
lețe) ;

— medalie care se acordă 
primilor trei clasați în com
petițiile din etapa finală, 
campioni ai DACIADEI, pen
tru ediția de iarnă și de vară.

Toate lucrările care se vor 
prezenta în concurs, machete 
în formă definitivă, vor tre
bui să ilustreze un simbol ge
neral de sport, datorită fap
tului că 
nizează 
sport și 
riile de 
iarnă și

Machetele, în formă defini
tivă, se primesc pină la data 
de 1 aprilie 1977, pe adresa 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, stra
da Vasile Conta 16, sectorul 
1, București, cu mențiunea : 
„D ACIADA — PENTRU CON
CURSUL DE TROFEE SPOR
TIVE".

Se acordă următoarele pre
mii :

din edi- 
cele din 
DACIA-

DACIADA se orga- 
la toate ramurile de 
pentru toate catego- 
vîrstă, cu ediții de 
de vară.

ACEASTĂ

deschis tu- 
plastici —

*

I. AFIȘ
— premiu unic de 5000 lei

II. INSIGNĂ
— premiul I 2000 lei
— premiul II 1500 lei
— premiul III 1000 lei

III. MEDALIE
— premiul I 2500 lei
— premiul II 2000 lei
— premiul III 1500 lei

IV. CUPE
— premiul I 3000 lei
— premiul II 2500 lei
— premiul III 2000 lei

Premierea lucrărilor se va
face pe baza selecției efectu
ate de o comisie formată din 
reprezentanți ai Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport și membri ai 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Machetele prezentate în 
concurs, care nu au fost pre
miate sau achiziționate, vor 
fi restituite autorilor.

JOCURILE SPORTIVE MONDIALE TACUEE
SE VOR DESFĂȘURA LA BUCUREȘTI

Cea de a 13-a ediție a Jocurilor 
sportive mondiale tăcute se va 
desfășura anul acesta la București 
între 17 și 27 iulie. în program 
fiind înscrise întreceri de atletism, 
baschet, ciclism, fotbal, handbal, 
lupte, judo, natație. tenis, tir, tenis

lade masă și volei. Competiția, 
care se așteaptă să participe peste 
35 de țări, se dispută sub egida 
C.I.S.S. și este organizată de Aso
ciația surzilor din România, cu 
sprijinul Ministerului Muncii, al 
C.N.E.F.S. și al O.N.T.

...imagine de sezon de la Cimpulung

SUCCESUL TINERILOR 
JUDOKA IEȘENI

La finala campionatului re
publican de judo al juniori
lor, ce va avea loc la sfîrșitul 
acestei săptămîni la Arad, vor 
fi prezenți în număr mare și 
reprezentanții Școlii sportive 
Unirea din Iași, care au avut 
o comportare foarte bună la 
„zona" disputată recent în 
Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. La juniori mici, Șc. sp. 
Unirea va avea 8 concurenți, 
iar la juniori mari vor evo
lua M, Pascal, I. Ungureanu 
și N. Comănescu.

Gh. GRUNZU
PRIETENII SPORTULUI 

DE LA ȘANTIERUL NAVAL
Cei 150 de muncitori, mai

ștri și tehnicieni de la ate
lierul de ajustaj al Șantieru
lui naval din Galați sînt cu
noscuți ca prieteni fideli ai 
sportului. Majoritatea dintre 
ei participă la întreceri spor
tive de agrement, jucînd șah. 
popice, iar în 
duroș, fotbal 
pasiune este 
devărat. Sînt 
meciurile echipelor diviziona
re gălățene F.C.M., C.S.U. și 
Ancora. Printre acești amici 
ai sportului se află și un 
tînăr căruia i se spune...

L, 
anotimpul căl- 
Dar marea lor 
fotbalul cel a- 
nelipsiți de la

Moldovenesc
de 
un 
re- 
în

olimpicul. Este vorba 
ajustorul Ion Moroșceag, 
foarte bun canotor, care 
cent a fost nominalizat 
lotul olimpic „Moscova 1980“.

IARNA LA MANASIA
Peste 200 de elevi din șco

lile generale din Urziceni și 
comuna Manasia (județul Il
fov) au efectuat nu de mult 
o excursie în pădurea Ma
nasia, aflată la 5 km dis
tanță de oraș Elevii, însoțiți 
de profesorii lor de educa
ție fizică, au făcut o excursie 
frumoasă în acest loc de 
agrement care, de obicei, este 
ținta drumețiilor de vară. Ei 
au admirat acum peisajul de 
iarnă al pădurii și au parti
cipat la jocuri distractive pe 
terenul acoperit de zăpadă.

T. MIRCEA

DOLEANȚELE MICILOR 
SPORTIVI DIN MARGHITA

Nu de mult, la Marghita 
(jud. Bihor), pe lîngă Căsa 
pionierilor a luat ființă o 
grupă de inițiere la judo. în 
scurt timp s-au prezentat a- 
proape 30 de elevi care vor 
să cunoască 
ca sportului 
început să 
îndrumarea

tainele și tehni- 
în... kimono. Au 

activeze sub 
instructorului

ÎN AȘTEPTAREA
»

CONCURSULUI
Nr. 1...

Sala de atletism de la „23 Au
gust" are un ritual anume, respec
tat cu strictețe de toți cei interesați 
în folosirea pistei, a sectoarelor de 
sărituri și de aruncări. Dimineața 
devreme, pînă spre ora 10, sala 
aparține copiilor, prichindei de-o 
șchioapă pe care l-ai crede că abia 
au învățat să meargă. Alături de 
ei — juniori, începind cu cei care 
abia au încălțat pantofii cu cuie 
și terminind cu cei „avansați", 
care cochetează deja cu perfor
manța, de la Școala de atletism, 
Viitorul și cluburile bucureștene. 
Primitoare, sala a găsit un loc și 
pentru trambulina elastică pe care 
viitorii săritori în apă 
„echere", „șuruburi" și 
mente, în așteptarea 
adevărate. în bazin...

La ora „gustării" sala „ ,
brusc. încep apoi să apară atleții 
fruntași, seniorii care, cu gesturi 
de mult învățate, își aranjează 
meticuloși blocstarturile, gardurile, 
stilpii de înălțime, nivelează ni
sipul în groapa de lungime.

Atmosfera de lucru, obișnuită la 
aceste ore în fiecare zi a săptă- 
mînii in lunile de iarnă, este parcă 
și mai pregnantă acum, la mijlocul 
săptămînii care se încheie cu cel 
mai important concurs intern pe 
teren acoperit, Campionatele na
ționale ale seniorilor.

exersează 
alte ele- 
săriturilor

se golește

Toma Petrescu — starter ad-hoc. Claudiu Sușelescu il invită, parcă, la 
locul său obișnuit I Foto : Dragoș NEAGU

Chiar dacă au de împărțit titlul 
de cel mai bun sprinter al țării, 
Toma Petrescu și Claudiu Sușelescu 
sînt buni prieteni. în această iarnă, 
în întîlnirile directe Șușelescu con
duce cu 2—1. La ultimul concurs, 
la Budapesta, Petrescu a alergat 
mai bine. în sală, cota pronosticu
rilor este la paritate...

ATLETISMUL NU ESTE ÎNCĂ
UN SPORT DE MASA

(Urmare din pag. I) vor 
obli- 
spe-
vor

a 
de 
ce 
cu

nă informații despre noutățile 
metodice, să încerce ei înșiși să 
devanseze stadiul actual al cu
noștințelor, să învețe permanent, 
pentru că totul evoluează și 
rămîne la un anumit nivel 
cunoștințe înseamnă, pe zi 
trece, un regres tot mai mare, 
consecințe tot mai grave.

— Ce-șî propune clubul 
sportiv Steaua pentru a con
tribui direct la revitalizarea 
atletismul românesc de per
formanță, la reciștigarea po
zițiilor pierdute la Montreal ?

— Avem în vedere o suită de 
măsuri care, după opinia noas
tră, vor duce la o substanțială 
îmbunătățire a activității. Așa, 
de pildă, vom face o triere con
tinuă a lotului și vom promova 
cu curaj juniorii in echipa care 
va participa la „Cupa României". 
Se va desfășură o selecție non
stop în colaborare cu școala 
sportivă Steaua, precum și în în
trecerile de cros ale marilor uni
tăți, la finalele Spartachiadei de 
vară și la finalele campionatelor 
liceelor militare. Depunem efor
turi pentru dezvoltarea bazei

materiale. Antrenorii noștri 
lucra pe grupe de probe, 
gindu-i astfel la o strictă 
cializare. în ajutorul lor 
veni lectoratele asigurate de ca
binetul metodic, precum și asis
tența tehnică: cine-foto, video
recording, kinograme etc. Un 
sprijin direct în asigurarea volu
mului și intensității pregătirii îl 
vor primi și sportivii prin com
plexul de refacere dirijată. în
cercăm să realizăm reînființarea 
stației pilot, încadrată cu specia
liști (biologi, psihologi, fiziologi 
etc) — din club și colaboratori — 
care să contribuie la obiectiviza
rea biologică a procesului de an
trenament. Sigur, avem nevoie 
de un stadion și de o sală care 
să se încadreze în complexul 
sportiv Steaua și care să creeze 
condiții optime de lucru atleți- 
lor noștri, precum și tinerilor 
din sectoarele 6 și 7 ale Capi
talei. Cunoscînd importanța at
letismului, a ponderii sale la 
Jocurile Olimpice, ne vom stră
dui să-i asigurăm condiții pro
pice în cadrul clubului nostru, 
să contribuim activ și eficient la 
redobîndirea strălucirii sale o- 
limpice. Nu este o promisiune, ci 
un angajament ferm.

Veronica Buia, în schimb, pare 
să nu aibă probleme în reeditarea 
victoriei de anul trecut. A cîștigat 
clar la „municipale", a obținut, la 
fel de clar, prima sa victorie in
ternațională, la Budapesta. Aflăm 
că în serii la Budapesta a alergat 
7,25, timp care confirmă forma 
bună în care se află și chiar acel 
7,2 „manual" cu care a fost cre
ditată în urmă cu două săptămîni.

Pe două culoare laterale Elena 
Mîrza și Valeria Ștefănescu și-au 
așezat toate gardurile. Mirza alear
gă relaxată, a reușit recent un 
nou record personal, 8,37. Valeria 
Ștefănescu nu s-a hotărît încă dacă 
va concura sau nu. Trebuie să 
alerge astăzi 8,4. Profesoara Eve
lina Ghimpu cronometrează : prima 
cursă — 8,6, a doua — 8,5, a treia...

Ii căutăm — fără a-i găsi — 
pe cei doi săritori care fac a priori 
din triplusalt cea mai așteptată 
probă a campionatelor : Carol 
Corbu și Bedros Bedrosian. Bedro- 
sian, în plină ascensiune, amenință 
supremația celui care de mulți ani 
găsea adversari pe potrivă doar 
în concursurile internaționale. 
Corbu nu a concurat în acest se
zon. dar loan Soter ne 
este bine pregătit. Se 
concurs „mare" șl. așa 
noaștem pe recordman, 
regăsească. Reporterul 
să facă un singur pronostic : sîm- 
bâtă după-amiază, in sala „23 Au
gust" se va sări cu siguranță peste 
16.50 m la triplusalt.

O tînără în ascensiune este să- 
ritoarea în înălțime Niculina Ilie- 
Vasile. Niculina „se joacă" la 1,80 
m. Pentru duminică, antrenorul ei, 
Dan Vlădescu. anunță 1,84 m, și 
locul I sau II. „Dar Cornelia 
Popa" ? întrebăm. Răspunsul e sec. 
„Dacă va sări mai mult de 1,84 m, 
Cornelia va cîștiga"...

în sală la „23 August" e liniște. 
Liniște și... răcoare. Poate că sîm- 
bătă și duminică performanțele 
atleților vor încălzi și publicul și- 
sala.

asigură că 
anunță un 
cum il cu- 
știe să se 

îndrăznește

Vladimir MORARU

Foto : I. MÎNDRESCU
Gheorghe Pop, dar nu au 
condiții cît de cît accepta
bile. Nucleul de judo din 
Marghita nu are la dispoziție 
nici măcar cîteva ore pe săp- 
tămînă o sală. Au încercat la 
sala de lupte a echipei di
vizionare Bihoreana, unde se 
antrenează și formația școlii 
sportive, dar programul aces
tei baze este supraîncărcat 
după-amiezele așa că tinerii 
judoka au 
spune, pe 
s-ar găsi 
din partea 
ului, micii judoka s-ar putea 
pregăti cîteva ore în sala de 
gimnastică a liceului. Preten
țiile lor sînt minime : un ca
reu de cîțiva metri pătrați și 
un dulap în care să-și depo
ziteze echipamentul. Poate 
rîndurile de față vor fi re
cepționate 
cuvenită...

rămas, cum se 
dinafară. Dacă 

puțină înțelegere 
conducerii Lice-

cu înțelegerea

CEI MAI

A. PAȘCALĂU

BUNI SCHIORI 
ȘCOLARI DIN 
VALEA JIULUI

Recent, pe pîrtiile din Pa
ring și-au etalat cunoștințele 
60 de schiori școlari din Va
lea Jiului și municipiul Deva 
într-o competiție cu caracter 
județean. Primii au fost cei 
din Valea Jiului, care sînt

mai aproape de... munți. Din
tre aceștia amintim 
Bartoș (Petrila), 
nică (Petroșani) 
alpine, P. Vlaic 
Elena Copîlnean 
fond.

pe I.
Voichița Io

la probele 
(Lupeni) și 
(Vulcan) la

s. bAloi

INTILNIREA ELEVILOR DE 
LA... TINEREȚEA

La asociația sportivă Ti
nerețea, de pe lingă Liceul 
pedagogic din Tg. Jiu, a 
avut loc un interesant dialog 
cu un maestru al sportului, 
și anume cu profesorul Du
mitru Lupulescu, primul spor
tiv gorjean care a obținut a- 
ceastă înaltă distincție la
aeromodelism. Numeroși elevi 
au asistat la o interesantă 
expunere despre 
sportivă ca

activitatea 
fenomen social.
V. MANOLE

CERAMICA" 
MARGINEA
elevi din locali-

„CUPA 
DE LA

Numeroși 
tățile sucevene Horodnic, Su-
cevița, Arbore, Bădeuți și 
Marginea și-au dat întîlnire 
în sala de gimnastică a școlii 
generale din Marginea, co
mună celebră pentru produ
sele sale de artizanat din ce
ramică neagră. Tinerii spor
tivi au participat la între
ceri de tenis de masă și șah 
în cadrul competiției dotate 
cu „Cupa ceramica". Pe pri
mele locuri, la ambele disci
pline, s-au clasat jucătorii 
din Marginea.

I.
PRIMARUL 

PRIETEN AL

MÎNDRESCU
COMUNEI, 
SPORTULUI

La Liești, cea mai mare a- 
șezare rurală din județul 
Galați (peste 13 000 de locu
itori), primarul comunei, 
Dumitru Autu. poate fi nu
mit animatorul sportului. Pe 
lîngă numeroasele atribuții 
pe care le are, D. Autu își 
face timp și pentru activi
tatea sportivă, interesîndu-se 
îndeaproape de nevoile ma
teriale ale sportivilor. Așa se 
explică faptul că fiecare din

ÎNSEMNĂRI de sezon

PE HERĂSTRĂU, 1N PLINĂ IARNĂ
Acum lacul Herăstrău stă cu 

apele retrase dinspre maluri, ghe
muit sub pătura subțire de ghea
ță adusă in dar de iarnă. Stă și 
privește înfrigurat sălciile des
pletite 
tețe se 
toasele 
că ce 
din spray-uri reci — fixativ de 
promoroacă peste sălciile — și 
așa — plingătoare.

Și totuși, vine primăvara !...
Dinspre hangarul Școlii spor

tive nr. 1 se aude zgomot vesel 
de furcheți, semn că Paul Ne- 
culcea, marangozul bazei, a ter
minat de reparat schifurile, iar 
acum grăbește la ultimele retu
șuri înainte de a pune bărcile 
pe apă.

Da, precis vine primăvara ! 
Uite, a sosit și cpt. Eugen Huhu- 
lescu, de la Căpitănia lacului 
Snagov, șeful navigației peste o 
mare mică... Peste Snagov, Buf
tea, Mogoșoaia, Grivița, Strău- 
lești. Tei, Băneasa, Pantelimon 
II, Floreasca, Cernica, Pustnicul, 
Fundeni... peste 16 oglinzi de 
apă, peste 25 000 000 mp de „sport 
și agrement" puși la dispoziția 
bucureștenilor. Tînărul căpitan a 
intrat în cabinele călduroase de 
pe pontonul ancorat în fața „Ex
poziției" și mai mult ca sigur 
că discută cu cei de la „Punctul 
de control București" despre pre
gătirile sportivilor de pe Herăs
trău. „S-a respectat, anul trecut, 
programul de antrenament al 
canotorilor, caiaciștilor și canoiș- 
tilor ?“ S-a respectat 1 Intre o- 
rele 7—10 și 17—19 sportivii au 
avut la dispoziție tot lacul. „Dar, 
duminica ?“ Dimineața au putut 
participa la diferite concursuri 
interne și internaționale. „Cum 
au... navigat ?“

Intuind răspunsul la această 
întrebare, bătrînul Herăstrău și-a 
tras pledul de gheață peste ure
chile ecluzelor. Canotorii juniori 
de pe Herăstrău nu au strălucit 
anul trecut la Regatele interna
ționale. Nu s-au prea văzut — 
cam de multișor — nici în lotu
rile mari, reprezentative. S-au 
văzut, în schimb, dînd ocol insu
lei... „Vom interzice navigația

de vînt. O undă de tris- 
ridică din adincuri: vin- 
s-au pornit să împleteas- 
au despletit, aruncînd —

spre Insula Trandafirilor con
chide temutul căpitan. „Asta-i 
bună !“ sare ca fript un somn 
pe jumătate adormit. „Unde se 
mai odihnesc, băieții ? Unde se 
mai ascund de privirile antreno
rilor ? Unde mai trag, aici pe 
Herăstrău, un... Snagov ?“

„Snagov !“ repetă cu admira
ție frumosul Herăstrău. „Snago- 
vul cel adevărat, cu marii lui 
performeri. Cu Dîba, cu Danilov, 
Simionov... Lac liniștit, mare. 
Dar fără o insulă a trandafirilor! 
Chiar și cu sens interzis către 
ea !... Și totuși, cum spune poe
tul — VOM IUBI TRANDAFI
RII ! Ii vom păstra pentru viito
rii noștri campioni. CĂCI VINE 
PRIMĂVARA, vin vaporașele, 
vin bărcile pline cu speranțe !“...

Intr-adevăr, dinspre Băneasa 
își face apariția un vaporaș „spăr
gător de gheață". In urma lui, 
zeci de mici ambarcații. „Vine 
primăvara, tovarășe inginer ?“ 
Directorul „Exploatări lacuri 
I.C.A.B." — ing. Marin Mihăiță 
— confirmă, arătînd convoiul 
bărcilor care înaintează către 
Herăstrău. De „Mărțișor", dacă 
vremea e bună, se deschid pri
mele lacuri. In noul sezon, ama
torii de sport și agrement vor 
avea la dispoziție 2100 de am
barcațiuni, 52 de vaporașe... 
10 000 locuri sub soare, pe apă 
și per oră !...

Da, vine primăvara ! Pe lacu
rile Floreasca, Tei, Băneasa, Mo
goșoaia, în Drumul Taberei, la 
toate cele 11 ștranduri bucu
reștene iarna și-a prezentat „con- 
tramărcile" la vestiare, eliberînd 
cabinele cu „proaspăt vopsit !“ 
Acum, bate o minge de omăt pe 
terenurile de sport ale acestor 
ștranduri, dar balonul a rămas 
cît un puc, alungat mereu de 
„crosele" neiertătoare ale gos
podarilor care pregătesc nume
roase dreptunghiuri pentru iu
bitorii de handbal, tenis, fotbal, 
baschet.

Da, precis vine primăvara ! Au 
sosit și reporterii pentru tradițio
nalul raid-nautic „PE HERĂS
TRĂU, ÎN PLINA IARNA

Vasile TOFAN

cele patru școli generale are 
o bază sportivă, iar aceea 
de la Șc. gen. nr. 2 poate fi 
asemuită cu up adevărat sta
dion, avînd terenuri de fot
bal, volei, handbal și tenis, 
în curînd, se va amenaja Ia 
Liești o sală de sport cu di
mensiuni de 28x14 metri. 
Tot aici, funcționează un cen
tru sătesc de lupte, condus 
de harnicul profesor de edu
cație fizică Valerian Șorcaru, 
sprijinit și de Școala sportivă 
nr. 2 din Galați. Aproape în 
fiecare duminică, sala cămi
nului cultural găzduiește ma
nifestări sportive, demonstra
ții de lupte, sau întreceri la 
trîntă, concursuri de șah și

S. TELEMAC
„CUPA INDEPENDENȚEI" 

LA SALONTA
C.J.E.F.S. Bihor și organul 

sindical județean au or
ganizat la Salonta o com
petiție polisportivă dotată cu 
„Cupa Independenței", la care 
au participat 450 de sportivi. 
După două zile de întreceri 
viu disputate și urmărite de 
un numeros public, pe pri
mele locuri s-au situat: Me
talul Salonta — haltere, Să
nătatea Oradea — culturism, 
Refractara Aștileu — șah. Vi
itorul Salonta — volei băieți, 
Liceul nr. 1 Oradea — bas
chet senioare, Școala sportivă 
Salonta — baschet junioare, 
Ana Sabău și Erica Herr 
(Azbociment Oradea) și Ale
xandru Csepregi (Autobaza 
Salonta) — la tenis de masă

Fr. DARVASI
LA START, SPORTIVII 

BÎRLADENI
Ca în fiecare an, și acum. 

Ia Bîrlad se organizează nu
meroase competiții dotate cu 
„Cupa 16 Februarie". Cele 
mai populate starturi s-au 
consemnat la handbal și vo
lei, unde se întrec 
pectiv, 12 echipe 
școli generale și 
sportive sindicale.

E. SOLOMON

38 și. res- 
din licee.

asociații

Cînd citiți, aceste rîndurl ar fi 
trebuit să fie cunoscuți campionii 
republicani pe anul 1977 la patinaj 
viteză, iar ultima competiție a ac
tualului sezon, „Cupa României", 
să se afle în plină desfășurare.

Am spus ar fi trebuit, deoare
ce campionatul de sprint s-a în
trerupt acum două săptămini la 
jumătatea programului, din cauza 
valului de căldură care a făcut 
impracticabilă pista naturală de la 
Miercurea Ciuc. în zilele de 2 și 
3 februarie urma să aibă loc, tot 
la Miercurea Ciuc, cea mai im
portantă competiție a anului, cam
pionatul de poliatlon, rezervat se
niorilor, dar vremea a continuat să 
fie potrivnică patinatorilor, nevoiți 
să se pregătească pe uscat în aș
teptarea, înghețului. De săptămina 
trecută însă, antrenorii diferitelor 
cluburi și asociații au aflat că la 
Tușnad, localitate situată la cca 30 
de km de Miercurea Ciuc, care a 
găzduit ani ,1a rînd marile con- 
------- , de patinaj Vjteză, există 

corespunzătoare. „De vine-
cursuri
gheață 
rea trecută, ne explica ia telefon

cunoscutul antrenor Carol Gall de 
la Mureșul Tg. Mureș, aproape 
toți sportivii înscriși în campionat 
fac zilnic drumul cu trenul la 
Tușnad, unde au reușit, printr-un 
efort colectiv, să amenajeze un 
culoar lat de cca 5 m, pentru an
trenamente. Administrația stațiunii 
este gata să ne ajute să ținem 
campionatele, dar factorii respon
sabili nu au făcut incă demersurile 
necesare în acest sens. După pă
rerea mea, în două zile pista lacu
lui ciucaș poate fi gata de con
curs. De ce se pierde timpul, iar 
noi sintem nevoiți să irosim in 
continuare bani cu transportul și 
cazarea sportivilor în așteptarea 
refacerii pistei de Ia Miercurea 
Ciuc ? Nu ințeleg calmul orga
nizatorilor".

Nici noi nu înțelegem această 
pasivitate, în timp ce zilele se 
scurg și, o dată cu ele, importante 
fonduri bănești. Amintind că la 
începutul sezonului, C.J.E.F.S. Har
ghita și federația de specialitate 
au dat asigurări ferme că atît 
pista de la Miercurea Ciuc, cît și 
cea de la Tușnad vor fi în per
manență apte de concurs, prin a- 
sigurarea amenajărilor necesare, 
pentru ca întrecerile să poată fi 
eventual transferate dlntr-o locali
tate in alta, ne punem o firească 
întrebare : de ce nu se respectă 
promisiunea făcută ?

Traian lOANIJESCU

CROSUL DE LINGĂ 
LUNCA BIRZAVEI

Atletic Club din Reșița a 
organizat o mare întrecere 
de cros pe dealurile din îm
prejurimile cartierului Lunca 
Bîrzavei, la care au fost pre- 
zenți 300 de atleți din Deva, 
Hunedoara, Caransebeș și 
Reșița. La toate categoriile 
au cîștigat sportivii din lo
calitate : Mariana Lăcătuș și 
Gh. Predescu —la juniori III, 
Veronica Pară și M. Tepeneu 
— la juniori II, Mariana 
Burdulea și N. Manciu — lă 
juniori I.

P.S. Ieri am primit la redacție 
un telefon prin care ni se comu
nica inițiativa clubului sportiv 
Tractorul Brașov de a organiza, azi 
și mîine, Ia Tușnad, prima ediție 
a „Cupei Tractorul", deschisă ju
niorilor și seniorilor.

d. GLAVAN

LA BRAȘOV
Pe patinoarul artificial Pe

trolul din Brașov a avut loc 
recent un reușit carnaval pe 
gheață, la care au con
tribuit patinatorii artistici 
de la C. S. Tractorul, prin
tre care Marius Negrea, Delia 
Bogdan, Simona d’Albon și 
Radu Vlad. După o reușită 
demonstrație, aplaudată de 
spectatori, a urmat parada 
măștilor prezentată de 
cursanții centrului de iniție
re la patinaj al asociației 
sportive Petrolul. După car
naval, patinoarul a fost pus 

dispoziția publicului.
C GRUIA

Ia

PÎRTIA VESELIEI..
... se numește centrul 

inițiere la schi, care a 
ceput să funcționeze în aces
te zile în stațiunea Păltiniș 
și care este frecventat de 45 
copii, membri ai cercului de 
turism al Casei pionierilor 
din Sibiu. Tot la acest centru 
își desăvîr.șesc tehnica schiu
lui și grupe de începători 
din formațiunea „Prietenii 
salvamontului".

Zilele trecute în stațiunea 
Păltiniș s-a dat în folosință 
un nou mijloc de tracțiune a 
schiorilor, un „Baby-schilift".

I. IONESCU

de 
în

CAMPIONATELE DE SCHI 
ALE ȘCOLARILOR SE 
DISPUTĂ LA FUNDATA

Concursul republican al unități
lor școlare de schi fond, progra
mat inițial să se desfășoare la Iz
vorul Mureșului la 12—13 februa
rie, va avea loc in aceleași zile la 
Fundata, unde condițiile de între
cere sint foarte.bune.

dîn toate sportume
ROY ȘCOALA SPORTIVA REȘIȚA — 

ȘCOALA SPORTIVA DROBETA 
TURNU SEVERIN 20—15. Ceo mal fru
moasă partidă au oferit-o sportivii de 
categorie grea Vasile Sirbu (Reșița) sl 
Marta Ciontu (Drobeta Turnu Severin), 
primul eîțtlgînd la puncte. (D. GLAVAN 
-coresp.) • U.M. TIMIȘOARA — C.S. 
ZALAU 18—». Mal bine pregătit!, pugi- 
listii t’mlșorenl au obținut 6 victorii ' la 
juniori Și 3 vctoril la seniori. (C. CRE1U, 

• COMBINATA VITROMETAN- 
VOINTA MEDIAȘ _ CARPATl MIRȘA 
17 3. In ciuda scorului sever cu care 
au învins gazdele, multe partide au fost 
ecni I ibi ate. In mod deosebit a plăcut 
meciul „mijlociilor" : |. lancu (Mediaș) 
uÂ„.P; C°jocaru (Mirșo). (Z. RIȘNO- 

• C F R- timișoara CRIȘUL ORADEA 14—8. Gală în care 
s-au remarcat In mod deosebit I. Bor- 
chiș V. Donciulescu, |. Corcișan și A. 
Stanca de la gazde, A. Balaș și 
Duca, de la oaspeți. (P. 
coresp.)
I I IPTF DUPA ÎNCHEIEREA 
LUrit 16 FEBRUARIE** la
greco-romane, este rîndul luptători lor
de la libere sâ participe la concursul 
de selecție din acest început de an. 
Sîmbâtâ și duminica, la Brașov, se re
unesc toți sportivii oare n-au împlinit 
vîrsta de 25 de ani și care n-au reali
zat performante deosebite la turneul 
olimpic de la Montreal.

M.
ARCAN-

„CUPEI 
stilul

MOTO NOUL SEZON va începe du- 
i IVIV minică cu o competiție de
-egularitotB si rezistentă, dotată
.Cupa 16 Februarie" întrecerile __

chise tuturor posesorilor de motocicle
te, se m- desfășura (in orqonizorea 
C.S M Buc. — I.I.R.U.C. și Locomo
tiva Ploiești) pe traseul București — 
Ploiești (varianta Buftea). înscrierile 
la acest popular concurs se fac la 
C.S.M. Buc. (telefon 13.10.92) și la 
sediul 050010110) sportive Locomotiva 
Ploiești.

■egi 
.Ci cu 

des-



CORESPONDENTA DIN BERLIN

V

BOBERII DIN R.D. GERMANA

Boberii 
sosesc la 
titlu de campion mondial, ceea 
ce înseamnă o „carte de vizită" 
mult mai amplă decît se pre
văzuse pentru dublul campion 
olimpic Meinhard Nehmer și 
coechipierii săi. „în această iar
nă postolimpică ne-am pregătit 
alt'el decît în trecut. înaintea 
J.O. de la Innsbruck nu ne cu
noștea nimeni, eram începători 
în ale bobului. După cele două 
medalii olimpice de aur — sur
prinzătoare și pentru noi — 
ne-am trezit brusc în centrul 
atenției. Aceasta ne îngreunează 
situația, cu atît mai mult cu 
cît marile competiții ale sezo
nului actual se dispută pe pîrtii 
naturale și nu artificiale, cum 
e cea de la Oberhof, cu care 
sîntem obișnuiți" — declară an
trenorul federal Horst Hornlein, 
el însuși campion olimpic la sa
nie, în 1972.

ARMONIZAREA NOULUI 
ECHIPAJ

din R. D. Germană 
Sinaia cu un proaspăt

Bethge, nu e nici el un nou- 
venit în bob, de vreme ce la 
Innsbruck a fost al șaptelea în 
proba de 2 și al patrulea în pro
ba de 4. Pînă 
moniei noilor 
mului comun 
cel mai rapid 
nise cel al echipajului Schonau 
—Seifert. Abia în ultimele săp
tămîni, înainte de campionatele 
mondiale de la St. Moritz, cu
plul Nehmer—Bethge a revenit 
în frunte.

SPRINTERI LA START
O a doua problemă a pregă

tirilor a fost ridicată de ope
rația de reconstituire a între
gului lot al R.D.G. Printre noii 
boberi care au luptat să obțină 
un loc în echipaje s-a aflat și 
Hans-Jiirgen Gerhardt (22 de 
ani), înainte vreme sprinter de 
10,4 pe 100 m, de la S.

la realizarea ar- 
parteneri și rit- 
în cursă, bobul 
din R.D.G. deve-

c.
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TELEX

Această declarație reținută se 
întemeiază pe cîteva elemente 
care influențează pregătirile ho
herilor din R.D.G. In primul 
rînd. cel mai bun pilot al țării : 
Meinhard Nehmer, acum în 
vîrstă de 36 de ani, nu a putut 
_  din pricina unui accident la 
picior — să înceapă antrena
mentele decît in noiembrie, îm- 
prejurare complicată și de fapj 
tul că el și-a ales pentru această 
iernă un nou frînar, cu care ar 
fi' trebuit să se obișnuiască. 
Acest nou echipier, Rahnund

Turbine Erfurt, și membru al 
ștafetei R.D.G. de 4X100 m, 
campioană europeană de juniori 
în 1973. El e primul tînăr atlet 
care a și reușit în noul sport: 
a făcut parte din bobul de 4, 
campion mondial zilele trecute 
la St. Moritz.

în sfîrșit, a treia 
consta în numărul 
trenamente pe care 
tuat echipajele de 4, 
pîrtiile artificiale 
probelor de sanie 
înscriu mai greu, 
succesul 
din nou 
însă un 
echipei 
mația noastră se îndreaptă spre 
București, după ultimele antre
namente efectuate la Oberhof.

greutate ar 
mic de an- 
le-au efec- 

, întrucît pe
deschise Și
acestea se

Iată de ce
a fost 
va da 
moral

de la St. Moritz 
o surpriză, care 
puternic suport

R.D.G. la Sinaia. For

HEIDI FISCHER
„Deutsches Sportecho" — Berlin

TENISMANII NOȘTRI
AU LUAT NOI STARTURI

Au început întrecerile turneu
lui internațional de tenis de la 
Ciudad de Mexico, concurs con
tînd pentru „Circuitul W.C.T.". 
în primul tur, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins în două 
seturi, cu 6—0, 6—3 pe mexica
nul Luis Baraldi. Alte rezultate : 
Manuel Orantes — Manuel Lla
mas 7—6, 6—1; Cliff Drysdale — 
Ross Case 6—4, 4—6, 6—3 ;
Adriano Panatta — Corrado Ba- 
razzutti 6—1, 2—3 (abandon). La 
acest turneu mai participă, prin
tre alții, australienii Ken Rose- 
wall și Tony Roche, cehoslovacul 
Jan Kodes, olandezul Tom Ok- 
ker, americanul Vitas Gerulaitis 
și polonezul Wojtek Fibak.

în turneul care se desfășoară 
la Springfield (Massachussetts), 
în cadrul Marelui Premiu FILT, 
Ion Tiriac l-a întîlnit în primul 
tur pe englezul Buster Mottram, 
în fața căruia a pierdut cu 6—2, 
6—1. Favoriții s-au impus și în 
celelalte partide : Guillermo Vi
las — Fred Taygan 6—3, 6—2 ; 
Stan Smith — Eric Van Dillen 
6—4, 6—4 ; Roger Taylor — Jim 
McManus 6—3, 6—1 ; Colin Dib- 
ley — Mike Cahill 6—4, 6—4.

12-13 februarie, la Andorra,

★
în proba de dublu din cadrul 

turneului internațional feminin 
de tenis de la Chicago, contînd 
pentru circuitul „Virginia Slims", 
cuplul Virginia Ruzici (România) 
— Kristien Shaw (S.U.A.) a în
vins cu 7—6, 6—1 perechea ame
ricană Zenda Liess — Mary- 
Carillo.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA MALAGA
MADRID, 9 (Agerpres). — In 

runda a treia a turneului inter
național de șah „Costa del Sol", 
care se desfășoară la Malaga, 
Victor Ciocâltea l-a învins în 36 
de mutări pe Manuel Ruiz (Spa
nia), iar Florin Gheorghiu a re
mizat cu Stefano Tatai (Italia). 
Mircea Pavlov a pierdut la șa- 
histul spaniol Manuel Medina, 
dar a cîștigat partida întreruptă 
în runda anterioară cu Ruiz. 
Alte rezultate din runda a treia: 
Christiansen — Bellon 1—0 ; 
Garcia — Castro 1—0 ; Piasetsky 
— Byrne și Robatsch-Hernandez 
remize.

In clasament conduc Byrne, 
Christiansen (ambii S.U.A.), Ta
tai (Italia) și Piasetsky (Canada), 
cu cîte 2 puncte, urmați de Flo
rin Gheorghiu, Victor Ciocâltea, 
Mircea 
Castro 
dina și 
cîte ll/2

Pavlov (toți România), 
(Columbia), Bellon, Me- 
Garcia (toți Spania) — 
puncte.

ÎN PREAJMA CAMPIONATELOR EUROPENE
DE TIR CU AER COMPRIMAT (10 m)

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA

Scrimeri romani

fn competiții
Internationale

LA „CUPA SANTELLI

SPADASINII 
LA „TROFEUL MONAL», 

SABRERII

săptămîni 
români vor fi prezenți 

mari competiții interna- 
Astfel, spadasinii vor 

simbătă și duminică, la 
competiție 

„Trofeul Monal". Echipa

La sfirșitul acestei 
scrimerii 
la două 
ționale. 
concura 
Paris, la tradiționala 
dotată cu „—. 
României va fi compusă din Liviu 
Angelescu, Octavian Zidaru, Ion 
Popa și Costică Bărăgan. Anuala 
confruntare dintre reprezentativele 
de sabie ale Franței, Italiei, Ro
mâniei și Ungariei, dotată cu „Cu
pa Santelli", va fi găzduită la a- 
ceastă ediție de capitala Ungariei, 
Budapesta. Pentru acest patrula
ter, ce se va desfășura duminică, 
13 februarie, lotul de sabie al 
tării noastre cuprinde pe Ioan Pop, 
Corneliu Marin, Marin Mustață, 
Alexandru Nilca, Ion Fantelimo- 
nescu.

TREI POPICARI
ROMANI LA

„CUPA POLAR»
aLa cea de a III-a ediție 

competiției internaționale de po
pice, „CUPA POLAR", care se 
dispută în zilele de 12—13 fe
bruarie în Suedia, la Finspang, 
vor participa și trei sportivi 
români — Alexandru Cătineanu, 
Ion Stefucz și Vasilica Pințea. 
La întreceri vor mai fi prezenți 
concurenți din Iugoslavia, R. F. 
Germania, Ungaria și, evident, 
Suedia.

Marile competiții internaționale de arme cu aer comprimat (pușcă și 
pistol la 10 m) concentrează din ce in ce mai mult interesul iubitorilor 
tirului mondial. Panoramic al unei asemenea întreceri găzduită de orașul 

Belgrad

Tirul cu aer comprimat cu
prinde probe (pușcă și pistol, la 
10 m) relativ noi, completând 
seria celor tradiționale, care au 
figurat încă de la primele ediții 
în programul Jocurilor Olimpice 
moderne (arme cu glonț, tir cu 
arcul, tirul cu arme de vână
toare). Procesul de impunere a 
noului tip de arme, utilizînd ae
rul comprimat, s-a desfășurat 
exploziv. în doar cîțiva ani, după 
1950, tirul de la 10 m a început 
să fie practicat individual pe 
scară largă, iar după 1960, ma
joritatea țărilor europene au al
cătuit calendare de mari con
cursuri la acest tip de arme și 
au organizat campionate ^națio
nale anuale. Dată fiind răspîn- 
direa progresivă a tirului cu aer 
comprimat (favorizată de costul 
relativ scăzut al muniției, pre
cum și de învățarea tehnicilor

specifice sau manipularea arme
lor mai lesnicioasă, începînd din 
1971 au fost organizate campio
nate europene, cu preponderență 
de către țările în care tirul re
dus revenise „la el acasă" : 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Austria, 
Olanda, Anglia, Franța. în 1977, 
cinstea de a organiza a VII-a 
ediție revine federației de spe
cialitate din Andorra, în colabo
rare cu forul similar spaniol.

Ultimii ani au consacrat, în 
domeniul tirului redus, valoarea 
trăgătorilor sovietici. S. Rainikov 
(388 p, Linz, 1973) și Zenaida 
Zarina (391 p, Enschede, 1974) 
la pușcă 10 m și Nina Stolerova 
(387 p, Vingsted, 1974), la pistol 
feminin, dețin recordurile conti
nentale la probele individuale. 
Echipele U.R.S.S. la pușcă și 
pistol senioare și la pistol se
niori, au realizat, de asemenea,

mai ridicate cifre în între-cele 
cerile europene. Supremația in
contestabilă în aceste probe a 
țintașilor sovietici își are expli
cația în faptul că, în această 
țară, forul de specialitate s-a 
orientat foarte serios spre tirul 
de la 10 m, el fiind considerat 
o modalitate eficace de antrena
ment în vederea probelor olim
pice de pistol precizie și pușcă 
liberă 3X40 f (pușca la 10 m se 
execută din poziția picioare). Ur
mărind marea performanță în 
probele de arme cu glonț, țin- 
tașii sovietici au devenit, toto
dată, specialiști la arme cu aer 
comprimat.

Cei mai valoroși parteneri de 
întrecere ai sportivilor din 
U.R.S.S. s-au arătat, de-a lun
gul ultimilor ani, trăgătorii din 
România (la pușcă 10 m, femi
nin, româncele au dominat net 
ediția pariziană a campionatelor 
europene, în 1976, cîștigînd atît 
individual cît și pe echipe), cei 
din Republica Democrată Ger
mană (H. Vollmar, cu 393 p, la 
Paris, în proba de pistol 10 m, 
l-a deposedat de titlu pe sovieti
cul G. Kozih — 392 p, în 1973) 
precum și cei din Polonia (deți
nători ai titlului european 
mondial pe echipe, la pușcă 
m, cu 1529 p, Enschede, 1974.

Prin prisma acestor cifre și 
clasări la ultimele ediții ale 
campionatelor europene la arme 
cu aer comprimat, apreciem că 
și de această dată, în Andorra 
(12—13 februarie), lupta pentru 
cucerirea locurilor de pe podium 
se va da tot între reprezentanții 
țărilor pe care le-am enumerat.

CAMPIONATELE DE SCHI 
ALE ITALIEI

Campionatele de schi ale Italiei 
au început la Caspoggio cu proba 
feminină de slalom special, în care 
victoria a revenit Claudiei Gior- 
dani, cronometrată în cele două 
manșe cu timpul total de 1:31,47. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Wilma Gatta — 1:32,78 și Maria- 
Rosa Quario — 1:33,46.

CIRCUITUL CELOR 4 
TRAMBULINE DIN ELVEȚIA

Competiția de sărituri desfășu
rată pe patru trambuline din El
veția s-a încheiat cu victoria elve
țianului Walter Steiner, care a 
totalizat în patru concursuri 996,4 
p. L-au urmat în clasamentul ge
neral Alfred Pungg (Austria) — 
917,1 p, Ernst von Griinigen (El
veția) — 894,9 p și Kari Ylian- 
tilla (Finlanda) — 883,3 p.

Ultimul concurs s-a disputat pe 
trambulina de la Engelberg și a

fost cîștigat de Walter Steiner, 
237,7 puncte (sărituri de 102 
și 109,5 m).

SLALOMUL 
DE LA KLOSTERS

Proba masculină de slalom uriaș 
de la Klosters (Elveția) a. revenit 
schiorului elvețian Didier Bonvin, 
care a realizat în două manșe 
timpul total de 3:41,50. Pe locu
rile următoare s-au situat Chris
tian Hemmi (Elveția) — 3:42,48 și 
Philippe Barroso (Franța) — 
3:44,20.
PREGĂTIRILE HOCHEISTILOR 

UNGURI
Reprezentativa de hochei 

gheață a Ungariei, care se pregă
tește în prezent în Cehoslovacia, 
a susținut un joc de verificare la 
Usti nad Labem cu selecționata 
de juniori a țării-gazdă. Tinerii 
hocheiști cehoslovaci au terminat 
învingători cu scorul de 5—3 (1—0, 
0-1, 4-2).

cu 
m

pe

Radu TIMOFTE
Elvețianul Walter Steiner, unul dintre cei mai buni săritori de la tram

bulină ai sezonului

ATLETISM • La Melbourne, 
Bronislaw Malinowski a ieșit în
vingător la 3 000 m obs. in 8:24,6, 
iar Raelene Boyle a cîștigat 100 m 
in 11,7. Alte rezultate (în toate 
probele victoria a revenit sporti
vilor australieni) : masculin : 100 
m — Paul Narcott 10,5 ; 400 m
— Rick Mitchell 46,2 ; prăjină — 
Ray Boyd 5,00 m ; feminin : 1 500 
m — Penny Gray 4:20,1 ; 100 m g
— Cheryl Boswell 14,2 • La
Koln, proba feminină de 60 m a 
fost ciștigată de vest-germana 
Bărbel Possekel în 7,1, performan
ță care egalează recordul lumii pe 
teren acoperit. La BSblingen : 
50 m — Faendrich (Elveția) 5,7 ; 
3000 m — Ryffel (Elveția) 7:56,4.

BASCHET • în cadrul sferturi
lor de finală ale competiției mas
culine „Cupa Koraci" s-au dispu
tat trei partide. încheiate cu re
zultatele : Canon Veneția — Stan
dard Liege 82—72 (43—38); Snaidero 
Udine — Berck (Franța) 90—92 
(39—45) ; Hapoel Ramat Gan — 
Caen 87—93 (44—46).

BOX e La Lodz s-a disputat 
meciul dintre echipele Poloniei și 
Finlandei. Pugiliștii polonezi au 
terminat învingători cu 18—2.

HALTERE • Campionatul Fran
ței pe echipe a fost cîștigat de re
prezentativa regiunii Ile de France 
cu 2 555 kg — nou record fran
cez. Cea mai bună performanță 
individuală a fost realizată de 
Pierre Gourrier, la categoria grea 
ușoară (100 kg) recent introdusă 
în regulamentul....................
Gourrier a totalizat 
kg la stilul smuls, 
stilul aruncat.

HANDBAL • La 
turilor" din Orleans ___
întîlnirea amicală dintre selecțio
natele masculine ale Franței și 
Cehoslovaciei. Victoria a revenit cu 
22—15 (11—8) handbaliștilor ceho
slovaci. Golgeterul partidei a fost 
jucătorul cehoslovac Mikes, care a 
înscris 6 puncte • în meci retur 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor" (masculin), echipa 
Atletico Madrid a întrecut pe te
ren propriu, cu scorul de 27—20 
(13—11), formația norvegiană S.K. 
Baekklagets Oslo. In primul joc, 
scorul fusese egal (19—19), astfel 
că echipa spaniolă s-a calificat 
pentru semifinalele competiției. 
• Intr-un meci amical masculin 
disputat în orașul Loveci, repre
zentativa Bulgariei a întrecut cu 
scorul de 23—21 (11—8) selecționata 
de tineret a R.D. Germane.

ȘAH • în turneul internațional 
de la Ciudad de Mexico, după 7 

. runde conduce marele maestru 
cubanez Guillermo Garcia cu 5 p, 
urmat de John Hoggart (S.U.A.) — 
4’/’ p. în runda a 7-a, Garcia l-a 
învins în 26 de mutări pe Salva
tore Matera, Hoggart a cîștigat la 
Campos, iar Jorge AIdrete și Felix 
Vilareal au făcut remiză.

TENIS e Noi rezultate din ca
drul turneului de la Miami (Flo
rida) : Dibbs — Kuki 6—7, 6—2, 
6—2 ; Hrebec — Krulevitz 6—1, 
6—3 ; Solomon — Norbert 6—3, 
6—3 ; Walts — Higueras 6—4. 6—2 ; 
Letcher — Cano 6—2, 6—4 ; Turner 
— Fassbender 6—7, 7—6, 6—2 ;
Gottfried — Jaubert 6—2, 6—2.

VOLEI • în zilele de 20, 21 șl 
22 februarie se vor desfășura Ia 
Woluwe-Saint Lambert (in apro
piere de Bruxelles) întrecerile 
turneului final al „Cupei cupe
lor" la masculin, la care partici
pă echipele Steaua București, 
Honved Budapesta, Radiotehnik 
Riga și Aero Odolena Vodă (Ceho
slovacia). Iată programul celor trei 
Zile, ale competiției : duminică, 20 
februarie : Radiotehnik Riga —
Aero Odolena Vodă; Steaua 
București — Honved Budapesta ; 
luni, 21 februarie : Honved Buda
pesta — Radiotehnik Riga ; Aero 
Odolena Vodă — Steaua Bucu
rești ; marți, 22 februarie: Aero 
Odolena Vodă — Honved Buda
pesta ; Radiotehnik Riga — Steaua 
București.

internațional. 
350 kg — 150 
și 200 kg la

„Palatul Spor- 
s-a desfășurat

CLASAMENTUL GENERAL

NEW YORK (Agerpres). — 
Compania americană de televi
ziune N.B.C. va consacra circa 
150 de ore transmisiei Jocurilor 
Olimpice de la Moscova, din a- 
nul 1980, acesta fiind un proiect 
foarte ambițios, a declarat Herb

Schlosser, președintele compa
niei, precizînd, totodată, că va 
fi nevoie de o echipă de peste 
300 de persoane (comentatori și 
tehnicieni), care să acopere eve
nimentul olimpic.

Congresul U.I.P.M.B. a hotârît:

V

IMPORTANTE MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI

Săptăminalul parizian „France- 
Football" a publicat, de curînd, un 
clasament general al tuturor edi
țiilor întrecerii pentru trofeul „Ba
lonul de aur", 
tradițională în 
celui mai bun 
în fiecare an.

După cum se 
Ionul de aur" pe anul' 1976 a fost 
atribuit cunoscutului fotbalist de 
la Bayem Miinchen, Franz Becken
bauer, care conduce și în clasa
mentul general. Pentru primul loc 
s-au acordat 5 puncte, pentru lo
cul 2 — 3 puncte, iar locul 3 a 
primit un punct. Iată acest clasa-

DOUA VEDETE PE

întrecere devenită 
vederea alegerii 

fotbalist european

știe, trofeul „Ba-

AL „BALONULUI DE AUR"

ment : 1. Beckenbauer (Bayern
Miinchen) 17 p, 2. Cruyff (Ajax 
Amsterdam, Barcelona) 16 p, 3. Di 
Stefano (Real Madrid) 13 p, 4. Sua
rez (C.F. Barcelona, Inter Milano) 
12 p, 5. B. Charlton (Manchester 
United) 11 p, 6. Eusebio (Benfica 
Lisabona) 11 p, 7. G. Muller (Ba
yern Miinchen) 10 p, 8. Kopa 
(Reims, Real Madrid) 10 p, 9. Ri
vera (A.C. Milan) 8 p, 10. Best 
(Manchester United) 6 p.

UNDE DUCE O MINGE...

Faptele s-au petrecut cu prile
jul unui meci disputat într-un 
orășel din Brazilia. Un fotbalist 
din echipa Lutago, alergînd să re
cupereze un balon ieșit în aut, a 
căzut Intr-o groapă acoperită. Cu 
acest prilej s-a descoperit cu 
stupefacție că groapa constituia, 
de fapt, punctul terminus al unui 
tunel ce începea într-o închisoare 
aflată în apropierea terenului pe 
care se juca meciul ! Și bănuiți, 
desigur, la ce ar fl folosit tunelul...

„ȘANSA" LUI JOSE CARDENAS
Un chilian, pe nume Jose Car

denas, a cîștigat o foarte impor
tantă sumă de bani (circa 2,4 mi-

BANCA REZERVELOR

DE CONCURS LA PENTATLON MODERN
întrecerile feminine ciștigă teren

Au mai rămas puține zile pină 
cînd vom consemna primele ac
tivități competiționale ale anului 
și în pentatlonul modern. Iată 
de ce ni se pare necesar să 
facem cunoscute cititorilor noș
tri modificările de regulament 
din această disciplină, adoptate 
la Congresul U.I.P.M.B. din 
dintre care majoritatea pe 
propunerilor federației de 
cialitate din țara noastră.

PROBA DE CĂLĂRIE • 
care federație organizatoare 
obligată să asigure cîte un cal 
de rezervă la un număr de 8 
concurenți • Sportivii care nu 
se vor prezenta corect îmbră- 
cați la tragerea la sorți a cailor 
și la ceremonia de premiere vor 
fi penalizați • La încălzire, fie
care sportiv are dreptul să exe
cute 6 sărituri, numai în sensul 
stabilit de organizatori. Abate
rile de la aceste prevederi vor 
fi sancționate cu cîte 200 de 
puncte • La încălzire, concu- 
renții pot solicita modificarea 
înălțimii obstacolelor, dar numai 
eventuala reducere a acestora 
• Aruncarea intenționată a 
tocii în timpul probei se pena
lizează cu 100 p • Controlul 
pintenilor și a cravașei se va 
face de două ori: la urcarea pe 
cal și la intrarea pe parcursul 
probei • Penalizări : doborîrea 
unui obstacol în timpul sări-

1976 
baza 
spe-

Fie- 
este

turii — 30 p ; piciorul calului 
în rivieră (apă) — 30 p; că
derea calului, a călărețului sau 
a ambilor — 60 p ; derobarea 
— 40 p ; pentru fiecare secundă 
peste timpul stabilit — 2 p.

PROBA DE SCRIMA • Dacă 
numărul concurenților este mai 
mare de 80, proba se va des
fășura în două zile • Femeile 
și juniorii vor folosi ca armă 
de luptă spada.

PROBA DE TIR • Pistoalele 
vor fi încărcate numai pe linia 
de tragere și numai la comandă. 
Deviațiile în plan orizontal sînt 
interzise. Nerespectarea acestor 
prevederi 
vertizarea, 
cu cîte 2 
asemenea, 
tivii care 
lamentară 
vreme pistolul.

în ceea ce privește 
TLONUL MODERN 
FEMEI, s-a hotărît ca 
prindă aceleași probe 
bărbați, concursurile urmînd 
se organiza, desfășura și arbi
tra conform regulilor 
la pentatlonul modern 
bărbați.

PENTRU JUNIORI 
organiza concursuri de 
modern (înot și cros), 
modern (înot, cros și o probă la 
alegere) și tetratlon modern,

atrage după sine a- 
iar apoi penalizarea 
puncte pe țintă. De 
vor fi penalizați spor- 
nu iau poziția regu- 
sau ridică prea de-

PENTA- 
PENTRU 
el să cu
ca și Ia 

a

stabilite 
pentru

se pot 
biatlon 
triatlon

(înot, cros, alte două 
alegere — tir, scrimă 
rie). Au fost stabilite 
rele categorii de vîrstă : grupa 
C — pină la 14 ani; grupa B 
— 15—16 ani ; grupa A — 17— 
18 ani.

Congresul Uniunii internațio
nale 
tlon 
anul 
bilit 
general: 
mondiale pentru juniori, fiecare 
federație poate înscrie cîte pa
tru concurenți, rezultatele pri
milor trei contînd în clasamen
tul pe echipe • Fiecare spor
tiv participant Ia un concurs 
internațional va trebui să fie 
asigurat de federația națională 
contra accidentelor • La J.O., 
la campionatele mondiale și la 
celelalte concursuri de pentatlon 
modern, toate asalturile din ca
drul probei de scrimă vor fi 
luate în considerație atît pentru 
clasamentul individual cît și 
pentru cel pe echipe ® Deoa
rece numărul concursurilor in
ternaționale a crescut conside
rabil (circa 40 
numai în 
unui an), 
U.I.P.M.B. 
alcătuiască 
trecerilor internaționale.

Toate aceste prevederi sînt o- 
bligatorii, începînd din acest an, 
în întreaga activitate competi- 
țională internațională.

probe Ia 
sau călă- 
următoa-

de pentatlon modern și bia- 
(U.I.P.M.B.), desfășurat 

trecut la Montreal, a sta- 
și alte măsuri, de ordin 

• La campionatele

Recent, Gerd Muller, celebrul 
„bombardier" de la Bayern Mun- 
chen, a fost operat cu succes la 
coloana vertebrală, dar firește el 
va fi încă multă vreme inapt pen
tru jocuri. (în imagine, Gerd 
Muller pe patul de spital, avînd 
alături pe soția sa Uschi). Așadar, 
Miiller nu va juca în meciul cu 
Dinamo Kiev din cadrul „sferturi
lor" de finală ale C.C.E. (tur-retur).

Se pare însă că în aceste par
tide nu va evolua nici faimosul 
Oleg Blohin, omul de gol nr. 1 al 
dinamoviștilor din Kiev. Blohin,

u^or accidentat, a făcut deplasarea 
în recentul turneu întreprins de 
reprezentativa sovietică în Italia, 
dar a suferit o nouă întindere de 
ligamente, fiind nevoit să ia o 
pauză mai lungă, 
declară antrenorul 
U.R.S.S., Nikita Simonian 
Oleg va putea juca Ia 
Miinchen, cu Bayern, 
C.C.E. Pentru mine

„Nu cred — 
selecționatei 

că 
2 martie, la 

în cadrul 
este foarte 

important ca el să fie complet re
stabilit in meciul din preliminariile 
C.M. de la 30 aprilie, cu Ungaria, 
la Budapesta"

de competiții 
Europa în decursul 
Comitetul tehnic al 
a fost însărcinat să 
un calendar al în-

lione franci francezi) la concursu
rile de pronosticuri-fotbal. Griju
liu, a depus banii la o bancă din 
orașul Valparaiso. A doua zi banca 
a declarat faliment.

ZOLTAN KEREKI,
Federația de fotbal din Unga

ria l-a desemnat drepit cel mai 
- bun fotbalist al anului 1976 pe 
Zoltăn Kereki de la Szombathelyi 
Haladâs. Hotărirea a produs mul
tă vîlvă în cercurile fotbalistice, 
în primul rând pentru că în 1976 
și alți jucători, cu merite, candi
dau la acest loc. Forul ma
ghiar de specialitate și-a argu
mentat astfel alegerea : in echipa 
reprezentativă, Kereki a jucat fără 
greșeală, a fost omul de bază al 
apărării, este un element tînăr, cu 
perspective și a devenit titular al 
selecționatei. Practică un joc mo
dern, iese din apărare la nevoie 
și se încadrează în atac. Așa a 
marcat două goluri la Viena ; la 
Atena (in preliminariile C.M.) a 
salvat un gol de pe linia porții ; 
iar în „amicalul" cu echipa R.D. 
Germane a fost cel mai bun jucă
tor de pe teren.

Dar, faceți cunoștință cu Zoltăn

NR. 1 IN UNGARIA
Kereki (în fotografia de mal 
sus) : cu 7 ani în urmă a debu
tat în reprezentativa de juniori, 
iar doi ani mai tîrziu a fost coop
tat în lotul seniorilor ; s-a născut 
la 26 februarie 1953, are 1,83 m 
Și 73 kg.

RECORD LA NAPOLI

Unul dintre cele mai populare 
cluburi italiene 
singura echipă 
peninsular, care 
cut să realizeze 
de spectatori la 
le organizează pe teren 
Acest record de asistență se pare 
însă că nu satisface pe conducă
torii clubului, care au promis că, 
în cazul în care napolitanii vor 
deveni campioni, capacitatea sta
dionului local, 
mărită de la 
locuri.

ANTRENORI-JUCATORI
în ultimii cinci ani, fotbalul bri

tanic apelează la o formulă nouă 
— aceea a jucătorilor-antrenori. 
O serie de foste glorii au îmbră
cat tricoul unor echipe din ligile 
inferioare și totodată sint antre
nori. Astfel, 6 echipe din liga se
cundă și alte 20 din ligile 3 și 4

este A.C, Napoli, 
din campionatul 

a reușit anul tre- 
o medie de 70 000 
meciurile pe care 

propriu.

..San Paolo", va fi
80 000 la 120 000 de

aduc pe teren 
mație ! Astfel,
Charlton, D. Smith, Jeils etc. Cel 
mai ocupat este Johnny Jeils, care 
joacă și antrenează pe West Brom
wich Albion, fiind în același timp 
jucător și „coach" al reprezenta
tivei Irlandei !

și antrenorul în for- 
apar pe teren frații

INTÎLNIRI AMICALE
• Disputat la Dublin, meciul amical 

dintre selecționatele Spaniei și Ir
landei s-a încheiat cu scorul da 1—o 
(1—0) în favoarea oaspeților. Unicul 
gol a fost marcat de Satrusegul.

• La Monterrey, echipa de 
fotbal â Iugoslaviei a învins se
lecționata secundă a Mexicului 
cu 1—0 (1—0), prin golul înscris 
în min. 8 de atacantul central 
Bajevici.

Iată formația aliniată în acest

INTERNAȚIONALE
joc de reprezentativa Iugoslaviei : 
Katalinici, — Peruzovici, Raikovici, 
Bogdan, Hadziabdici, Jelikici, Hu- 
kici, Zavisici, Bajevici, Kovacevici 
(Filipovici), Jasarevici.
• Echipa cehoslovacă Spartak 

Trnava, aflată in turneu în Unga
ria, a jucat la Gyor cu formația 
locală Răba Eto de care a fost în
vinsă cu 1—0 (1—0), prin golul 
înscris de Horvăth.
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JOCURILE DE VERIFICARE DE IERI
PETROLUL PLOIEȘTI - GORNIK 

ZABRZE 2-1 (0-1)

„Pauza" de gimnastică la Grădinița de copii 
duce educatoarea Ecaterina Mihăilescu...

nr. 169 din sectorul 5. Con- 
Foto : Vasile BAGEAC I

CUM SINT ASIGURATE DEPRINDERILE I
DE MIȘCARE ALE COPIILOR I

(Urmare din pag. 1)

practicarea exercițiilor fizice. Lip
sesc curent băncile de gimnastică, 
spalierele, scările duble pentru că
țărat, saltelele. Colectivele de edu
catoare, conducerile grădinițelor 
recurg la diferite improvizații, dar 
acestea nu pot suplini un neajuns 
care determină o scădere a efi
cienței activităților de mișcare. 
Existenta atelierului de prototipuri 
al Institutului de Educație Fizică 
și Sport, care confecționează dife
rite obiecte și aparate pentru edu
cația fizică a preșcolarilor nu tre
buie să scape atenției. Măcar în 
parte sortimentele realizate acolo 
ar aduce unele rezolvări.

Am notat, peste tot, bunele in
tenții legate de asigurarea unul

permanent schimb de experiență 
pe planul metodicii predării exer- 
cițiilor fizice la preșcolari între co
lectivele de educatoare, faptul că 
prof. Aurelia Stoicescu, inspectoa
re metodistă de specialitate a In
spectoratului școlar al sectorului 5 
a inițiat lecții orientative. Este 
foarte bine. Se simte, însă, nevoia 
ca asemenea acțiuni să fie repeta
te și să cuprindă, eventual prin 
rotație, întreaga masă a educatoa
relor încadrate în creșe și grădini
țe. Fiind într-un stadiu incipient, 
educația fizică la preșcolari (por
nind de la formarea deprinderilor 
motrice) comportă o grijă conti
nuă, sînt necesare acumulări me
todice cit mai dense din partea 
celor care au menirea de a con
duce acest proces.

I
I
I
I
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însemnări 200 DE MINIMEȘCRETARI. . . . . EN OARDE!" I
Copiii nu iși dezmint preferin

țele pentru scrimă.
Ne-am convins de acest adevăr, 

după ceea ce am văzut, timp de 
două zile, la „Floreasca II“. A- 
proape 200 de minimușchetari și-au 
disputat titlul de campion al Ca
pitalei la floretă, spadă și sabie. 
O întrecere inedită ca întotdeauna 
cînd este vorba de copii, cu emo
ții. Ambiția micilor sportivi de a 
mînui cit mai sigur lama de scri
mă este încurajatoare, la fel ca 
și dorința multor părinți (cu ze
cile în jurul planșelor) de a-i a- 
propia de acest sport olimpic, încă 
de la cea mai fragedă virstă. Ne 
spunea strungarul Ion Boldici de 
la întreprinderea de mașini elec
trice : „Fiul meu Claudiu nu are 
decît 10 ani. Dintre toate sportu
rile îndrăgește cel mai mult scri
ma. Vrea să ajungă un mare 
sabrer. Tot timpul liber și-l îm
parte între pregătirea pentru lec
ții — este elev în clasa a IV-a a 
Școlii generale nr. 164 — și sala

de scrimă de la Școala sportivă 
Energia..."

Ca micul Claudiu. Boldici năzu
iesc aproape toți minimușchetarii 
întilniți în concurs, pe planșele de 
la „Floreasca II". Campionii Dan 
Rădulescu (Școala generală 69) și 
Adriana loan (Școala generală 21) 
la floretă, Viorel Neamțu (Școala 
generală 189) la spadă și Florin 
Turcu (Liceul „Spiru Haret") la 
sabie au și fă'cut o primă opțiune 
pentru miine. Ceilalți, in con
cursurile care vor urma. Fiindcă 
comisia municipală de specialitate 
intenționează să nu se oprească 
aici...

Concursul micilor mușchetari 
bucureșteni este la a doua edi
ție. Prima, anul trecut, a dat ciștig 
de cauză, pe echipe, Școlii gene
rale nr. 193. Anul acesta, cei de 
la „193“ nu s-au mai prezentat la 
nici o probă ! ? Ciudat mod de a 
sprijini sportul, de a răspunde 
preferințelor copiilor...

I
I
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Peste 12 000 de spectatori au fost 
martorii unei frumoase victorii 
obținute de Petrolul în fața cunos
cutei formații poloneze. Pe un te
ren alunecos, partida a început în 
nota de dominare a gazdelor care 
s-au văzut, totuși, conduse in min. 
21 cu 1—0 în urma unui contraatac 
fructificat de oaspeți prin Kurzeja. 
După pauză, presiunea gazdelor a 
crescut, ocaziile de gol au fost mai 
multe și in min. 74 Pisau a reușit 
să egaleze. Punctul victoriei a fost 
înscris in min. 86 de către Simaciu 
care la un corner executat de Pan- 
tea s-a înălțat frumos, trimițind 
mingea cu capul peste toată apă
rarea adversă in poartă. Arbitrul 
Mihai Moraru a condus bine urmă
toarele formații:

PETROLUL: Constantin I — Epa- 
ru, Negoiță, Sotir, Butufei — Si
maciu, Fi. Nicolae, Angelescu — 
Pantea, Toporan, Fl. Dumitres
cu (au mai jucat : Constantin II, 
State și Pisau). GORNIK ZABRZE: 
Cimander — Zavada, Wieczorek, 
Jarzina, Popowicz — Szolta- 
sik, Lazurovicz, Kurzeja — 
dcski, Gil, Martinkowki (au 
jucat : Hutka și Krettek). 
TANASESCU — coresp.).

• MlINE, STEAUA — GORNIK 
ZABRZE. Miine, pe stadionul 
Steaua, va avea loc partida ami
cală internațională dintre Steaua 
și cunoscuta formație din Polonia, 
Gornik Zabrze. Partida est’e pro
gramată cu începere de la ora 
15.30.
POLITEHNICA TIMIȘOARA - SPAR- 
TACUS ELORE BEKESCSABA 3-1 

(2-0)

Circa 10 000 de spectatori au 
fost prezenți pe stadionul „1 Mai" 
din Timișoara pentru a urmări 
partida amicală internațională din
tre Politehnica și Bekescsaba. Stu
denții au avut o evoluție foarte 
bună in prima repriză, cînd au 
reușit cîteva faze spectaculoase. 
Scorul a fost deschis de Anghel 
(min. 7), care a fructificat o pasă 
a lui Lața. în min. 16, Păltinișan 
a transformat o lovitură de la 
11 m acordată în urma unui fault 
comis asupra lui Nucă. în conti
nuare, jocul devine ceva mai echi
librat.

După pauză, în min. 65, Mioc 
majorează scorul la 3—0 pentru 
gazde, 
peții reușesc să înscrie 
lor gol prin Bogaci (min. 82). 
bitrul D. Bejenescu a condus 
mătoarele formații :

POLITFHNICA : Bathori
Mioc, Păltinișan, Mehedințu, 
șan — Roșea, Dembrovschi, 
— Anghel, Nucă, Floareș. Au mai 
jucat Catona, Barna, Covalcic, Is- 
trătescu, Nadu, Maier, Petrescu și 
Șerbănoiu.

BEKESCSABA : Bugyik — Al
bertik, Laza, Zsiros, Zsombogy —

Ra
mai 
(Ion

în finalul meciului oas- 
unicul 

Ar- 
ur-

Vi- 
Lața

Maian. Nemet. Csepregi — Ravasz, 
Maghiar, Lucaci. Au mai fost fo
losiți : Toth, Zilbaner, Vazar, Ki- 
ralivari, Bogaci. (St. MARTON — 
coresp.)

• MlINE, oaspeții evoluează la 
Arad, în compania echipei de Di
vizia B Rapid.

• C.S. TÎRGOVIȘTE — C. S. 
TÎRGOVIȘTE (rezerve-juniori) 6—4 
(4—2). Au marcat : Tătaru (3), 
Furnică, Pitaru, Pirvu, respectiv, 
Vinlilă (2), Pietroianu, Popescu. 
Partida s-a desfășurat in fața a 
peste 7 000 spectatori, veniți pen
tru întîlnirea perfectată cu Stea
ua. Bucureștenii nu s-au putut 
prezenta însă la meci, din cauza 
unei defecțiuni a autocarului ca- 
re-i transporta spre Tîrgoviște. 
Urmează ca întîlnirea amicală C.S. 
Tîrgoviște — Steaua să se dispute 
ulterior. (M. AVANU — coresp.)

RAPID — F. C. BAIA MARE 
4—1 (2—0). Partida amicală, dis
putată ieri după amiază pe stadio
nul Giulești din Capitală, a con
stituit un bun prilej de verificare 
a stadiului de pregătire atins de 
cele două echipe. Deși terenul a 
fost acoperit cu un subțire strat 
de zăpadă, s-a jucat frumos, des
chis și au fost create multe faze 
la ambele porți. Bucureștenii au 
construit acțiuni simple în atac 
și au „punctat" de patru ori prin 
Constantinescu (min. 13), Bișniță 
(min. 
(min. 
legat 
nului, 
de a _____
și Sabău (min. 68) au expediat 
balonul în bară. Pentru oaspeți a 
marcat Mânu (min. 69).

Arbitrul I. Pop a condus bine 
următoarele formații : RAPID : 
Ioniță — Teleșpan, Pirvu, Grigo- 
raș, A. Dumitru — M. Stelian. 
Cojocaru. Rișniță — Constantines
cu, Neagu, Manea. Au mai ju
cat : Pop, Șutru, ~ .
Cruce, David, Popa, Zalupca, Ron- 
tea. F. C. BAIA MARE : Ariciu — 
Molnar, Condruc, Sabău, Koler — 
Borz, Radu, Moldovan — Roatiș, 
Sepi, Coman. Au mai jucat : Fe- 
jer, Lenghel, Mânu, Ignat. (P. V.)

F.C.M. GALAȚI — F. C. BRĂ
ILA 2—1 (0—0). Gălățenii s-au 
mișcat destul de bine în acest 
meci de verificare, mai ales în 
repriza secundă, combinînd cu des
tulă iscusință, însă pină la zona 
de finalizare. Se simte, în conti
nuare, lipsa unui atacant percu
tant. Au marcat : Burcea (min. 
48), care a reintrat după o lungă 
absență, jucind chiar foarte bine, 
și Țolea (min, 63). Oaspeții dato
rează punctul marcat autogolului 
realizat de fundașul I. Nicu (min. 
85). Divizionara A a folosit urmă
toarea echipă : Oană (Hagioglu) — 
Nedelcu, Stoicescu (Morohai), A- 
damache. I. Nicu — Ploeșteanu. 
I. Constantinescu. Haiduc (Orac) 
— Țolea (D. Radu). Ene (Vochin,

13), . .
43 din 11 m), D. Popescu 
71 și 75). Băimărenii au 

bine jocul la mijlocul fere
au avut multe posibilități 

Înscrie, dar Borz (min. 7)

D. Popescu,

• In vecinătatea o- 
rașului Miercurea Ciuc, 
la Băile Harghita, ce
le mai mici- echipaje 
de săniuțe, alcătuite 
din pionieri, își vor 
disputa întîietatea in
tr-o competiție repu
blicană dotată cu „Cu
pa Independenței". A- 
ceastă mult așteptată 
finală este programa
tă în zilele de 19 și 20 
februarie și la ea vor 
lua parte echipajele 
campioane ale tuturor 
județelor și al muni
cipiului București. 
Pină atunci, prepara
tive asidue ! Zăpada 
care se așterne aproa
pe peste tot în țară 
favorizează o bună 

a finaliști- 
Parcul tine- 
din Capitală

BREVIAR

pregătire 
lor • In 
retului

au avut .loc,, din ini
țiativa Școlii generale 
nr. 108 (prin 
Silvia Tcaciuc) 
cursuri de patine 
rotile și minibiciclete 
cu participarea elevi
lor din clasele III și 
IV. în același timp, 
pentru elevii claselor 
V și VI s-a organizat 
un concurs de bicicle
te. Ambele, sub ge
nericul „Cupei Inde
pendenței" (N. Toca- 
cek, coresp.) • O fru
moasă inițiativă a 
Școlii generale nr. 30 
din municipiul Galați 
— înființarea unor 
clase speciale de ho
chei pe gheață. La ma
terializarea acestei i-

prof, 
con- 

cu

nițiative, conducerea 
școlii se bucură de 
sprijinul Școlii spor
tive nr. 2 și al clubu
lui* sportiv Dună
rea. care își vor se
lecționa de aici ele
mente pentru secțiile 
de copii și juniori (T. 
Siriopol. coresp.) • 
Sub îndrumarea prof. 
Vasile Toporan, antre
nor de atletism la a- 
sociația sportivă Chi
mia Turnu Măgurele, 
numeroși copii din 
școlile generale ale o- 
rașului participă la 
concursuri de selecție, 
in vederea titulariza; 
rii lor ca membri ai 
secției de copii. Ac
țiunea se află în curs. 
Ea se va finaliza o 
dată cu redeschiderea 
sezonului în aer liber.

Pentru pionierii din județul Cluj
CITEVA COMPETIȚII TRADIȚIONALE

în afara întrecerilor sportive or
ganizate, în mod curent, în ca
drul școlilor generale de care a- 
parțin, pionierii din județul Cluj 
sînt prezenți la citeva concursuri 
și competiții tradiționale. Prima 
dintre acestea. „Cupa Scorăget", 
care se va desfășura în zilele de 
19 și 20 februarie, in comuna Beliș, 
situată între Huedin și Călățele, la 
poalele munților Gilăului, va an
trena — in întreceri de schi și 
tir cu aer comprimat — cravate 
roșii cu tricolor din întregul județ 
și — pentru a-i da o notă mai 
puțin obișnuită acțiunii — pionieri 
invitați din 10 județe (Sălaj Bihor, 
Maramureș, Alba, Bistrița-Năsăud, 
Mureș, Sibiu, Suceava, Brașov 
etc.). Cu alte cuvinte, această ac
țiune sportivă pionierească ’ de 
masă specifică sezonului alb, care 
în intențiile organizatorilor (Ins
pectoratul școlar, Consiliul organi
zației pionierilor și C.J.E.F.S. Cluj)

de elevi,va reuni aproape 1000 
capătă dimensiunile unui veritabil 
campionat republican de schi și tir 
pentru copii ! Alte două concursuri 
de schi și tir, deci cu caracter a- 
plicatlv, le reprezintă „Cupa mici
lor vinători de munte" (loc de des
fășurare pîrtiile Băișoarei) și 
„Cupa Pelaghia Roșu" (Mărișel- 
Stănești).

în vacanța de primăvară, elevii 
clujeni din școlile generale parti
cipă la o competiție de baschet, 
handbal, volei și tenis dotată cu 
„Cupa pionierului". Competiția este 
deschisă in special elevilor din 
municipiile și orașele județului și 
ea are un larg caracter de selecție.

în fine, „Cupa Cetatea lui Gelu" 
la handbal (băieți și fete) oferă 
prilej de întrecere pionierilor din 
comuna Dăbîca, pe teritoriul căreia 
a ființat. în primul mileniu al erei 
noastre, vestita așezare întărită 
din centrul Transilvaniei.
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TURNEUL LOTULUI
(Urmare din pag. 1)

ve. VIGU, foarte bun în prima 
parte, cînd „s-a lipit" de pericu
losul jucător de culoare Toko. După 
pauză și-a permis o relaxare nedo
rită, complicînd puțin faza, pentru 
a „juca frumos". DUMITRU a 
jucat excelent 60 de minute. A 
ciștigat duelul cu mijlocașii adverși. 
A evoluat pe toată linia din fața 
fundașilor. A intuit bine momen
tele de contraatac, executind lan
sări spectaculoase. A slăbit insă in 
ultimele 30 de minute. Dacă va 
continua să lucreze cum lucrează 
în acest turneu, probabil că cele 
30 de minute deficitare vor dispa
re. MULȚESCU a muncit mai mult 
ca orieînd. Tehnician fin, s-a mai 
spus asta, Mulțescu are — în con
tinuare — o încetinire în joc care 
nu se prea potrivește cu nervul 
extremelor. BOlONI a vrut mult 
și a realizat mai puțin. Suportă 
cu o oarecare dificultate iuțirea 
jocului. Capacitatea lui de efort 
va trebui să fie valorificată prin 
ordonarea jocului. TROI. în bună 
dispoziție. Starturi de sprinter, 
fundași depășiți. Acestea sînt lu
cruri cunoscute, dar, din păcate, 
la fel de cunoscută e lipsa sa de 
precizie în unele execuții tehnice, 
care anulează multe mingi. De a- 
semenea, Troi a participat mai 
puțin la faza de apărare. DUDU 
GEORGESCU. La cele spuse, un 
supliment. A fost mai activ și, 
parcă ceva mai tăios ca altă dată. 
ZAMFIR a făcut un salt de 180 
de grade față de Bordeaux. A 
înscris spectaculos golul al patru
lea și l-a creat pe cel de-al cin
cilea. Un „om de zi" — se spune 
—, dar această zi nu depinde nu
mai de el, ci și de felul în care 
este jucat. La Nisa s-a înregis
trat un progres în acest sens. 
MARCU. Timid și afectat de imen
sa ratare din minutul 5. încă un 
„jucător de zi“. BĂLĂCI a jucat 
puțin. Poate că a fost neîncălzit. 
Nu și-a găsit locul. E oarecum 
surprinzător pentru un jucător teh
nic. La golul patru a centrat exem
plar pentru extremele noastre, care 
nu prea sînt inspirate la acest 
procedeu tehnic.

REPREZENTATIV
Testul doi, cel de la Nisa, s-a 

încheiat, deci, cu un pas înainte 
în sensul pregătirii. La pozitiv : 
plusul din jocul fundașilor cen
trali ; creșterea rolului lui Dumi
tru ; adecvarea întregii echipe la 
un joc mai viguros. La negativ : 
persistența momentelor de derută : 
perioada dintre minutele 38—45, ca 
și minutele premergătoare golului 
înscris de Guillou ; irosirea oca
ziilor în situații clare, de contra
atac.

Să așteptăm, acum, testul trei, 
cel de la Marsilia, de marți (n.r. : 
ultimul meci al turneului a fost 
devansat cu o zi) pentru a judeca 
în ansamblu lucrurile. Deocamda
tă, să menționăm plusul înregistrat 
la Nisa, fără să omitem faptul că 
jocul de contraatac a convenit in 
mod evident extremelor rapide pe 
care le are lotul. Să sperăm că 
fotbaliștii noștri vor ști să condu
că lucrurile astfel incit trecerea 
de la eficacitatea contraatacului la 
cea a atacurilor curente (așa cum 
se va întimpla, probabil în me
ciul cu Spania) să se facă în mod 
corespunzător. în orice caz, stră
dania depusă de ei aici, pe Coasta 
de Azur, merită să fie răsplătită. 
Să așteptăm cu încredere primă
vara, care aici a venit. înlesnind 
pregătirea lotului nostru.

Burcea), Constantin (Stanciu). 
(S. TELEMAC-coresp.).

F. C. ȘOIMII SIBIU — F.C.M. 
REȘIȚA 2—0 (1—0). Partida, dis
putată pe stadionul Șoimii în 
prezența a peste 4000 de specta
tori, s-a desfășurat in nota de 
superioritate a gazdelor care au 
marcat prin Frățilă (min. 3 și 85). 
Au fost prezentate 
ȘOIMII : Negru — 
Vlad, Mihăilă, Rusu 
Muscă, Turlea — Munteanu, 
țilă. Stănilă. Au mai fost 
siți : Rotaru, Oprea, Virlan, 
wartz și Georgescu. F.C.M. 
ȘIȚA : Windt — Porațchi, 
gane, Kiss, Filipescu — Jacotă. 
Gabel, Căprioru — Atodiresei, Tă- 
nase, Florea. Au mai jucat : Ilieș, 
Chivu, Utiu (Ilie IONESCU — 
coresp.).

UNIREA ALEXANDRIA — JIUL 
2—2 (0—1). Pe un teren greu, a- 
coperit de zăpadă, cele două echi
pe au desfășurat un joc specta
culos, de mare angajament. întil- 
nirea a fost urmărită de peste 
3000 de spectatori. Au înscris : 
Voicilă (min. 51) și Dumitriu (min. 
89) pentru gazde, Stoica (min. 30) 
și Bucurescu (min. 65) pentru 
Jiul. Formații prezentate : UNI
REA : Boroi — Capră. Tiuș, Tiță, 
Chiriac — Dumitru. Voicilă, Io
niță — Manciu. Frumosu, Hirsu- 
lescu. Au mai jucat : Popa, Ghiță, 
Pleșoianu, Jipa și Lecoviște. 
JIUL : Homan — Rusu, Bădin, 
Ciupitu, Deleanu — Augustin. 
Stoica, Bucurescu — Stoichiță, Să- 
lăjan, Covaci. Au mai jucat : 
Cavai, Moga, Varodin. (M. BIZON
— coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA 
AURUL BRAD 2—0 (0—0). 
marcat : Stan (min. 50) și Petcu 
(min. 55). Corvinul a inceput par
tida cu următorul „11“ : Ion Ga
briel — Dina, Tonca, Vlad, Albu
— R. Nunweiller, Economu, Lazăr
— Șurenghin, Georgescu, Bucur.
Au mai jucat : Bologan, Stan,
Gruber, Banciu, Miculescu, Petcu. 
(I. VLAD-coresp.).

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—3 (1—1).
Jocul a fost dominat de oaspeți, 
care au prezentat o echipă omo
genă, bine pusă la punct. Timișo
renii au rulat întreg lotul de 18 
jucători. Golurile au fost înscrise 
de Marincan (min. 22 din 11 m) 
și Nestorovici II (min. 88) pen
tru gazde, respectiv Tîrșoveanu 
(min. 30) și Volaru II (min. 60 și 
80) pentru învingători. (C. OLARU
— coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
DINAMO SLATINA 3—2 (0—1). 
Oaspeții au condus cu 2—0 prin 
golurile marcate de Mincioagă 
(min. 28) și Frățilă (min, 66), dar 
craiovenii au obținut victoria prin 
punctele înscrise de Tacoi (min. 
80 și 86. ambele din 11 m) și Cor- 
neanu (min. 88). In min. 13, Palea 
(Electroputere) a ratat un 11 m. 
Pentru proteste și gesturi nespor
tive la adresa arbitrului, jucătorii 
Bondrea (Electrop.) și Ciocioană și 
Frățilă (Din.) au fost eliminați de 
pe teren. (Șt. GURGUI-coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — 
I.T.A.P. NEAMȚ 6—1 (4—0). Au
marcat : Trenchea (min. 2), Lascăr 
(min. 20 și 89), Stănică (min. 40), 
Ciocan (min. 44), Crivoi (min. 75), 
respectiv Spirache (min. 50). 
MARCU — coresp.).

DACIA UNIREA BRAlLA 
VICTORIA TECUCI 0—0.

formațiile : 
Botoroagă, 

— Răduță, 
Fră- 
folo- 
Sch- 
RE- 

Her- . 18 ANI

fotbal mi-a ră- 
și intenționez să

de antrenori, aș- 
deschiderea lui. 
mi-am propus să 
o grupă de copii, 
le fiu nu numai

NU MI A FOST UȘOR 
UNEI ACTIVITĂȚICAPĂT

PESTE

5

(N.

Mihai Adam cu unul din troleele 
pe care le-a obținut ca 

al campionatului
golgeter

La recenta plenară a 
lui județean Cluj pentru 
fizică și sport, printre participanți 
s-a aflat și maestrul sportului 
Mihai Adam, în calitatea sa de 
membru al acestui for sportiv. Pri
lej pentru o scurtă, dar plăcută 
convorbire cu fostul jucător al e- 
chipei C.F.R. Cluj-Napoca despre 
activitatea lui și situația formației 
feroviare.

— Cum s-a produs și cum su- 
fotbal ca ju-

Consiliu- 
educație

porți despărțirea de 
câtor ?

— Anul trecut, 
penultimul meci pe 
CIuj-Napoca l-a susținut în Di
vizia A, am apărut pentru ultima 
oară în postura 
fost nevoit să 
gazon, la vîrsta 
cauza unei mai 
(desprindere de 
supăra din ce în ce mai mult. Nu 
mi-a fost deloc ușor să pun capăt 
unei activități de peste 18 ani 
ca jucător în echipe divizionare 
A și B, perioadă în care numai în 
prima divizie am evoluat în 354 
de meciuri (n.r. : deține recordul 
în această privință pe plan na
țional) și am înscris 160 de goluri. 
Am jucat atit de mult și aș mai 
fi jucat încă, dacă piciorul nu 
m-ar fi împiedicat s-o fac, deoa
rece mi-a plăcut și îmi place ne-

la Reșița, în 
care C.F.R.

de jucător. Am 
mă retrag de pe 
de 36 de ani, din 
vechi accidentări 

ligamente) care mă

spus fotbalul, ale cărui cerințe șl 
rigori m-am străduit să le înde
plinesc.

— Care iți sînt proiectele, cel 
puțin pentru viitorul apropiat ?

— Deocamdată, dorința mea cea 
mai arzătoare este să mă vindec 
complet, scop în care sînt nece
sare încă trei luni fără eforturi 
fizice deosebite. Apoi, voi re
veni pe gazon, dar — desigur — 
nu ca jucător. Deși activitatea 
mea profesională, ca inginer me
canic in cadrul Regionalei C.F.R. 
Cluj, imi oferă satisfacții, pa
siunea pentru - - - 
mas . puternică . _ . _____
devin — în paralel — și antrenor. 
De altfel, m-am și înscris pentru 
cursul intensiv 
teptînd acum 
Pentru început, 
iau în pregătire 
cărora sper să 
antrenor, ci și un bun pedagog.

— Ca fost jucător, pînă de cu- 
rind, la C.F.R. Cluj-Napoca, cum 
iți explici căderea acestei echipe?

— După retrogradarea în divi
zia secundă, foștii mei colegi de 
echipă au privit noua situație cu 
superficialitate, supraevaluîndu-și 
posibilitățile și crezînd că succe
sele vor veni de la sine. Lotul 
de jucători, care înainte era foarte 
unit și disciplinat, s-a divizat în 
grupulețe, cu mentalități și com
portări divergente. A început, din 
ce în ce mai evident, să-și facă 
loc indisciplina, atit în timpul pre
gătirilor, cit și în jocuri. Mai mult 
chiar, au apărut și abaterile de 
la viața sportivă. Iar toate aceste 
manifestări au fost tratate cu oa
recare îngăduință de către factorii 
răspunzători. Printre cauzele slabei 
evoluții din toamnă trebuie să 
menționăm și ineficacitatea, care 
este o carență mai veche a echipei 
și care ține — în fond — tot de 
calitatea pregătirii.

— Care este acum situația și ce 
perspective întrezărești echipei 
feroviare pentru retur ?

— Lucrurile s-au schimbat în 
bine. Iarna aceasta, echipa s-a pre
gătit foarte intens și cred că în 
sezonul de primăvară ea va reuși 
să se reabiliteze, atît prin jocul 
pe care îl va presta, cit și prin 
rezultate.

In această notă optimistă s-a 
încheiat dialogul nostru cu Mihai 
Adam, un jucător model în multe 
privințe, căruia asociația sportivă 
C.F.R. Cluj-Napoca, 
universitar clujean, 
cărora a activat ani 
au datoria morală 
împreună retragerea 
ment festiv, sărbătoresc. _
el il merită cu prisosință.

Constantin FIRĂNESCU

dar si clubul 
sub culorile 
și ani de zile, 
de a-i marca 
printr-un mo

pe care

PREGĂTIRILE ECHIPELOR DIVIZIONARE B ȘI C
ARMATURA ZALAU (seria a 

IlI-a a Diviziei B) s-a întors zi
lele trecute din stațiunea Borsec, 
unde s-a pregătit și a susținut cite
va jocuri amicale. Antrenorii Va
sile Băluțiu și Carol Calina pun 
accentul acum pe omogenizarea 
echipei, deoarece lotul a suferit 
unele schimbări : Pașcalâu și Fe- 
truț au plecat să-și satisfacă sta
giul militar, in schimb au venit 
alți trei jucători : Crețu 
legitimat, 
programul 
figurează 
verificare 
slovacia, începind din 2 martie, la 
invitația echipei Strojale Martin. 
Armătura va juca cite două parti
de cu Unirea Dej și C.F.R. Cluj- 
Napoca, una cu „U“ Cluj-Napoca, 
iar in ziua de 17 februarie va sus
ține un meci internațional cu echi-

nou 
Marian și Bumbuț. In 
de pregătire al echipei 

o serie de meciuri de 
și un turneu in Ceho-

pa maghiară Elore Spartakus 
Bekăcsaba.

Obiectivul echipei din Zalău pen
tru retur : clasarea pe unul din 
primele 8 locuri. (M. BONȚOIU — 
coresp.)

MINERUL GURA HUMORULUI 
țintește răminerea în „B". După 
un start destul de bun, în toamnă, 
noua promovată a cam... obosit, 
terminind turul pe un loc modest. 
„Trăgind concluziile necesare, 
spunea C. 
ședințe al 
antrenorul 1 
pregătirile 
echipa să 
să aibă o

ne 
prim-vicepre- 

jucătorii și 
i au început 
dorința ca 
retur bun, 
care să-i 

Divizia B.

->

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• Bogată activitate internațională • „Cupa 16 Februarie"

în această săptămină, tineri ju
cători și jucătoare iau parte la o 
serie de competiții internaționale. 
La București va avea loc întîlnirea 
amicală de juniori dintre echipe 
ale Ungariei și României. Meciu
rile se vor disputa vineri, simbătă 
și duminică în sala „23 August". 
Antrenorul Aurel Scgărceanu înso
țește un lot de junioare în R.P. 
Ungară. Au făcut deplasarea Elena 
Popescu, Gabriela Dinu, Nadia Be- 
cherescu, Marilena Totoran, Ga
briela Szoke și Cosmina Popescu, 
ele urmînd să evolueze în locali- 

. tatea Beretyeufalu, in cadrul unei 
intîlniri amicale. în sfîrșit, la Mos
cova vor avea loc Campionatele 
internaționale de sală ale U.R.S.S. 
Tenisul românesc va fi reprezentat 
de Octavian Vilcioiu, Marian Mîrza 
și Mihai Tăbăraș.

★ <
în sala clubului Steaua din Ca

pitală se desfășoară tradiționala 
competiție de tenis dotată cu „Cupa 
16 Februarie". într-un meci deo
sebit de atractiv, în care s-au în- 
tîlnit Andrei Dîrzu (Progresul) și 
Florin Segărceanu (Dinamo), pri-

mul a ciștigat in două seturi : 7—6, 
6—4. Alte rezultate din turul II : 
M. Mirza (Steaua) — O. Vilcioiu 
(Dinamo Brașov) 6—3, 6—0 ; B. 
Aimăjan (Jiul Petroșani) — J. Bir- 
cu (Dinamo București) 6—3 6—1 ; 
M. Rusu (Steaua) — A. Viziru (Cu- 
prom Baia Mare) 5—7, 6—3. 6—3 :

I. Kerekeș (Dinamo Brașov) — A. 
Șiito (Cuprom Baia Mare) 6—4. 
‘4—1, ab. ; T. Frunză (Progresul) — 
C. Dumitrescu (Jiul) 7—5. 6—4 ; 
R. Bădin (C.S.U. Construcții) — Z. 
Nemeth (Cuprom Baia Mare) 7—6, 
4—6, 6—3 ; C. Popovici (Steaua) — 
A. Leonte (Steaua) 6—3 6—1.

Antrenorul Dumitru Comșa, fos
tul atacant al echipelor Gloria 
C.F.R. Galați, Prahova Ploiești și 
Rapid București, a preluat de la 
24 ianuarie, conducerea tehnică a 
echipei C.S.U. Galați.

La unul din primele antrena
mente i-am adresat noului antre
nor cîteva întrebări. ■

— Ce v-ați propus să reali
zați cu noua dv. echipă ?

— Dat fiind faptul că la C.S.U. 
am găsit un climat propice (lăsat 
de Ion Zaharia, actualmente bol
nav), jucători cărora le place fot
balul și care m-au înțeles de la 
primul contact, sper să realizăm 
împreună următoarele obiective : o 
evoluție frumoasă in „Cupă", locul 
patru în clasamentul Diviziei B 
(seria I) și, mai ales, să jucăm, 
in continuare, un fotbal de cali
tate. Pentru realizarea acestor o- 
biective muncim cu toată seriozi
tatea. Jucătorii depun eforturi lău
dabile pentru a acumula cit mai 
multe resurse.

— Care este programul in pe
rioada imediat următoare ?

— Vom susține la Galați citeva 
meciuri de verificare, după care, 
intre 16—26 februarie, vom con
tinua pregătirile la Slănic Moldo-

va. în acea perioadă vom juca cu 
Minerul Comănești, Petrolul Moi- 
nești. —
Focșani și apoi, la 27 februarie, 
cu S.C. Bacău, în Cupă.

— După cum bine știți, 
C.S.U. Galați a avut o compor
tare remarcabilă în ediția de 
anul trecut a „Cupei României" 
și se află și acum angajată in 
aeeastă prestigioasă competiție. 
Ce șanse îi acordați ?

— Optimismul și marea ambiție 
jucătorilor, care doresc să reedi-

C.S.M. Borzești, Unirea

a 
teze performanța de anul trecut, 
îmi dau încrederea în reușită. Unde 
există optimism și ambiție, coro
borate — firește — cu o bună pre
gătire. sînt convins că va apare 
și succesul.

Vom încerca să realizăm tot ceea 
ce ne-am propus cu următorul lot 
de jucători : Tănasc, Chiriazic, 
Ungureanu — portari ; Pasquale, 
Gogan, Enache, Olteanu, Șarpe, 
Marta, D. Georgescu — fundași ; 
Bejenaru, Dobre, E. Georgescu, 
Păunescu, Boghici, Cimpeanu, Stoi
ca, Rotaru — mijlocași ; Cotigă, 
Ustabacieff. Marinescu, Cramer, 
Băcescu, Sima — atacanți.

Fiii priviri 
C.O.E.F.S., , 

Ion Buzoianu 
animați de 

realizeze un 
> comportare 

permită să rămină în 
/ăctivind pe lingă Exploatarea mi
nieră Leșul Ursului, echipa are 
toate condițiile materiale — teren, 
echipament — ca să se pregătească 
temeinic, să practice un fotbal care 
să satisfacă miile de suporteri".

După pregătirea de două săptă- 
mîni de pe Valea Bistriței, echipa 
din Gura Humorului iși continuă 
antrenamentele in localitate, susți- 
nind și o serie de meciuri de veri
ficare. A jucat cu campioana jude
țeană Zimbrul Suceava (scor : 
5—1), cu divizionara C Foresta 
Fălticeni (4—1), după care urmea
ză intilnirile cu Dorna Vatra Dor- 
nei și F.C.M. Galați. Apoi, Minerul 
va participa la un turneu la Făl
ticeni, după care va juca la Baia 
Mare și Baia Borșa. Antrenorul 
I. Buzoianu a promovat in lot 4 
juniori din pepiniera locală. (Al. C.)

AUTOMECANICA BUCUREȘTI, 
din seria a V-a a Diviziei C, care 
a reușit frumoasa performanță de 
a se califica în „optimile" popu
larei competiții „Cupa României" 
(va juca tot cu o echipă din „C“. 
Progresul Corabia) se pregătește 
intens pentru noul sezon. Antreno
rul Constantin Matache are la dis
poziție întregul lot cu care a în
cheiat turul campionatului, toți ju-

cătorii aflîndu-se la j! cores
punzător actualei perioade de pre
gătiri. Confruntarea din „cupă" 
este așteptată cu un deosebit in
teres și se poate spune că atît 
conducerea asociației, a întreprin
derii Automecanica, cit și organele 
sindicale și U.T.C. se interesează 
îndeaproape de toate problemele 
echipei.

Pînă acum, Automecanica a sus
ținut meciuri ___
Steaua (scor : 1—4) și Sticla Bucu
rești (din campionatul categoriei 
„Onoare"), pe caro a întrecut-o cu 
2—1. Simbătă și duminică, forma
ția bucureșteană ia evolua Ia Ro
șiorii de Vede, jucind in tradițio
nala competiție organizată de for
mația locală ROVA, „Cupa 16 Fe
bruarie", alături de echipele C.F.R. 
Timișoara, Unirea Alexandria și ‘ 
ROVA Roșiori. Pină la etapa de 
„cupă" — din 27 februarie — Au
tomecanica va mai susține meciuri 
de verificare cu Flacăra roșie 
București, cu Rapid sau Progresul 
și cu alte două-trei echipe nede
semnate încă.

PROGRESUL CORABIA, adver
sara din „optimile" Cupei Româ
niei a formației Automecanica, se 
pregătește și ea cu multă ambiție 
pentru evenimentul de la 27 fe
bruarie. Față de formația standard 
din toamnă, s-a produs o schimba
re. fiind cooptat un junior talentat, 
Eusebiu Gutac, care are drept de 
joc. Pină acum, antrenorul Petre 
Prodileanu a pus accent mai mult 
pe pregătirea fizică (cinci ședințe 
șăptăminale). susținînd doar două 
jocuri-școală cu o formație locală. 
Primul meci de verificare, în de
plasare. îl va susține astăzi, cînd 
va evolua la Tr. Măgurele în com
pania divizionarei B Chimia. Du
minică va juca acasă, cu Cetatea 
Tr. Măgurele (Divizia C). Se duc 
tratative pentru o partidă amicală 
cu Universitatea Craiova (juniori) 
și cu alte echipe mai... tari. (T. R.)

de verificare cu

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Telemac SIRIOPOL — coresp.

LOZ IN
PLIC Zilnic pe lista marilor ciștigători la Loz în plic 

își înscriu numele numeroși participanți.

Și dv. vă veți putea număra printre aceștia 
cu o singură condiție : SA JUCAȚI I

g
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LOZUL IN PLIC VA OFERĂ POSIBILITATEA 
OBȚINERII DE AUTOTURISME Șl IMPORTANTE 

CIȘTIGURI IN BANI I

NU UITATI : NUMAI CINE JOACĂ, POATE 
CiȘTIGA I

DUMINICA, 13 FEBRUARIE 1977, 
O NOUA TRAGERE SPECIALA 

PRONOEXPRES

Vi se oferă o bogată listă de 
ciștiguri : autoturisme, excursii în 
străinătate și numeroase premii in 
bani.

Șansele dv. de cîștig cresc deoa
rece la aeeastă tragere specială 
ciștigurile suplimentare atribuite la 
cele 2 extrageri ale fazei a Il-a 
vor fi suportate din fondul special 
al sistemului Pronoexpres.

NU UITAȚI : JUCIND CIT MAI 
MULTE BILETE DE 15 LEI VA
RIANTA SIMPLA, PARTICIPAȚI 
LA TOATE CELE 5 EXTRAGERI 
ȘI AVEȚI POSIBILITĂȚI SPO
RITE DE A VA NUMĂRĂ PRIN
TRE MARII CIȘTIGĂTORI !

MARI CIȘTIGĂTORI 
LA LOZ IN PLIC

Vă prezentăm o parte din marii 
ciștigători Ia Loz in plic cărora 
le-au fost atribuite autoturisme în 
ultima perioadă :

ARBANAȘ PETRU. Moldova 
Veche-oraș nou, jud. Caraș-Severin.

MATEI GHEORGHE, Călărași, 
județul Ialomița.

ISPAS I. GHEORGHE, comuna 
Celaru, județul Dolj.

SPlRLEA TOMA. Drobeta Turnu- 
Severin, județul Mehedinți.

PUȘCAȘ OVIDIU-TITUS, Cluj- 
Napoca județul Cluj.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 9 FEBRUARIE 1977

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI: 1.090.161 lei din care 339.781 
lei report.

EXTRAGEREA I:
16 25 42 8 35 31

EXTRAGEREA a Il-a :
41 24 13 39 34

Plata ciștigurilor se va face in 
Capitală incepînd din 17 februarie 
pină la 9 aprilie, în țară aproxi
mativ din 21 februarie pînă la 9 
aprilie 1977 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 21 
februarie 1977.


